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 مقّدمه مؤلّف

 نیو آله وسل م( و اصحاب پاکش که با فرام هیّللا  عل یمرتبت )صل   یدرود فراوان بر حضرت ختم

 شدند. تی  تمام بشر تیهدا ه  یما یحق تعال

؛  استیو علوم س یپزشک ٬یاقتصاد ٬یتکنولوژ٬صنعت یدر عرصه ها شرفتیرغم پ یامروزه عل

 فته اند.از هر سو در تنگناها قرار گر اتی  معنو

 نیا یآرامش جسم است و هردو هیدر سا ذهنآرامش ذهن است و آرامش  هیآرامش جسم در سا

 .باشندیآرامش روح و روان م ه  یآرامش ها در سا

 یکار نخواهد کرد و هر ذهن ُمختل یاعصابش بدرست ستمیس ٬باشد یو عاص یاگر روح انسان خاط

 را دارد. دنیمانند هر جسد بد بو که استعداد گند ٬ردیگیقرار م یو جسم یروان یهایماریدر معرض ب

 مارستانهایو به بازار و ب هی  ته ییایمیمختلف ش یداروها ٬یخطرناک جسم یهایماریاکثر ب یو برا

ها قرار  یضیدو چندان در چنگال مر ٬داروها نیبا مصرف ا مارانیعرضه شده است و اگر دق ت شود ب

 میشرفت کرده ایپ زین یو در عرصه  روانشناس باشند؛یم یعوارض جانب یگرفته اند چون همه  آنها دارا

 .میآوردیرا به بار م یادیز یکاش اثرات بهبود یا یول

روح و روان( اسم گرفته است  یشفا ای یمعنو یکتاب که به عنوان )قرص ها نیدر ا ریبنده  حق

درمان روح و  یرا برا یراه ٬آن یستاو در را ییرا شناسا افراد یروح یها یکرده ام تشنگ یسع شتریب

 . مینما جادیروان انسانها ا

قرار دهد  ییکتاب را در ژمره  آن دسته از داروها نیمن ان خوهان آنم که ا میخداوند رحمن و کر از

 کرده اند. فاینقش خود را در راه درمان ا یکه به خوب

 مال توست ایکه دن یتو پندار یبشر تا ک یا

 مور مال یآنچه خورد

 مال وارث توست ٬آنچه مانده

 

 که هر ساعت أجل دنبال توست یور نپندار 

 مال گور یآنچه برد

 مال توست. یآنچه کرد

************ 
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 علم  ارزش

در  کنمممممدیثمممممروتم  علمممممم بهتمممممر اسمممممت چمممممون علمممممم تمممممو را حفممممم  مممممم ایمممممبهتمممممر اسمممممت  علمممممم

ثممممروت بمممما  کممممهیرحالد شممممودیممممم ادیممممز یریادگیممممعلممممم بمممما  ٬یکنممممیتممممو ثممممروت را حفمممم  ممممم کممممهیحال

 . ترساندیثروت تو را از مرگ م کندیعلم تو را سرور م ٬شودیخرج کردن کم م

طالمممممممب علمممممممم و  یکمممممممی: شممممممموندینمممممممم ریهرگمممممممز سممممممم  صیدو حمممممممر -ْشمممممممعَبان  یَ ال ممممممممان  َمنهو

 مایطالب دن یگرید

 یکمممممه بمممممه جممممما یو تنهممممما  رفممممم سمممممازدی مممممرف تنممممم  تمممممر مممممم یزیمممممدر  مممممرف بر هرچمممممه

رفمممم   ی ممممرف علممممم اسممممت. علممممم ماننممممد آب شممممور اسممممت بممممه جمممما دشممممویتنمممم  تممممر شممممدن گشممممادتر ممممم

علممممم ُگممممم  یو هممممرک  بممممه طممممرف علممممم بممممرود در صممممحرا سممممازدیانسممممان را تشممممنه تممممر ممممم یتشممممنگ

 .شودیم

بممممما ممممممرگ  کمممممهیدر حال رودیخممممماک مممممم ریمممممو بمممممه ز  دهمممممدیممممممرگ ُعلمممممما علمممممم جمممممان مممممم بممممما

 .شودیم میورثه تقس نیثروت ب ٬ثروتمندان

ر عتیما را بر طب ٬علم  مارا بر نفسمانم  ٬نیو د سازدیم مسخ 

قممممدر  ٬و اهممممل ثممممروت بممممه جهممممت جهممممل داننممممدیقممممدر مممممال را ممممم ٬علممممم بممممه جهممممت علممممم اهممممل

 م دانندیمال را نم

ل شممممممود مسمممممماحت علممممممم سممممممه وجممممممب اسممممممت: دیممممممگویممممممم یمممممممیحک ؛ هممممممرک  وارد وجممممممب او 

همممممرک  وارد وجمممممب  و دیمممممنمایم گمممممردد تواضممممم  ممممممو همممممرک  وارد وجمممممب دو دیمممممنمایتکب مممممر مممممم

م  .دانستهیتا به حال نم یزیکه چ داندیشود م سو 

 1نادانم. یدانشم که دانستم هم دی: تا بدانجا رسدیفرمایم ارسطو

                                                                 
 .ی/بابک محمودفیتأل/13ص//1علم و عمل /ج ٬عقل 1
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 یهمممممرک  زنمممممده باشممممممد روز یهممممممر گنجممممم دیمممممعلمممممم باشمممممد کل یهمممممر گنجمممممم یباشمممممد دوا علمممممم

: آفمممممت علمممممم دیمممممفرمایهللا وآلمممممه وسممممملم مممممم یاکمممممرم صمممممل امبریمممممچنمممممد تممممما ابمممممد زنمممممده اسمممممت دانشممممممند پ

 2.ُگم شدن علم است یفراموش یاز ضررها یکیو  1. تکب ر استو  یفراموش

یکسمممممب مممممم ییعلمممممم را بمممممه خممممماطر خمممممود نمممممما ٬لدسمممممته او-1علمممممم سمممممه دسمممممته انمممممد:  طالبمممممان

و  -3 آموزنممممممدیبممممممه مممممممردم ممممممم یو گردنکشمممممم بیممممممعلممممممم را بممممممه خمممممماطر فر ٬مدسممممممته دو-2 ٬کننممممممد

م خشممممم خداونممممد متعممممال  گممممروه از نیممممکممممه تنهمممما ا آموزنممممدیبممممه خمممماطر خردمندشممممدن ممممم ٬دسممممته سممممو 

 در امانند.

هللا عنمممممه  یطالمممممب رضممممم یبمممممن ابممممم یهللا وآلمممممه وسممممملم بمممممه علممممم یاکمممممرم صمممممل امبریمممممپ یروز

شممممش هممممزار  ایممممو  نمممماریشممممش هممممزار د ایمممم یخممممواهیشممممش هممممزار گوسممممفند م ایممممآ یعلمممم یفرمممممود: ا

 کلمه م

م فرممممممود: پممممم  آنهممممما را در شمممممش جملمممممه برا ایممممم: شمممممش همممممزار کلممممممه گفمممممت  تیمممممرسمممممول ّللا 

 :کنمیخالصه م

کمممممرده انمممممد تمممممو خمممممود را مشممممم ول آخمممممرت  ایمممممممممممردم خمممممود را مشممممم ول دن یدیمممممد یوقتممممم -1

 کنم

تمممممو بکممممموش واجبمممممات را بمممممه انجمممممام  دهنمممممدیممممممردم مسمممممتحب ات را انجمممممام مممممم یدیمممممد یوقتممممم -2

 میبرسان

هسممممممتند تممممممو مشمممممم ول اصممممممالح  گممممممرانید ییگممممممو بیمممممممممممممردم مشمممممم ول ع یدیممممممد یوقتمممممم -3

 خودت باشم یبهایع

 آخرتت باشم نتیهستند تو مش ول ز ایدن نتیمردم مش ول ز یدید یوقت -۴

کمممممممردن َعملشمممممممان هسمممممممتند تمممممممو مشممممممم ول خممممممموب  ادیمممممممممممممممردم مشممممممم ول ز یدیمممممممد یوقتممممممم -۵

 کردن َعملت باشم

                                                                 
 .یترمذ حیصح 1
 .ی/ بابک محمودفیتأل/ 3۴ص // 1علم و عمل /ج٬عقل 2



 قرصهای معنوی  
 

 9 

مممممل مممممم نیمممممممممممردم بمممممه ا یدیمممممد یوقتممممم -۶ مممممل  شممممموندیو آن متوس  تمممممو فقمممممط بمممممه خداونمممممد متوس 

 شوم

 یهمممممه مممممدت نیممممکممممه سممممالها کنممممار هممممم بودنممممد گفممممت: ا یبلخمممم قیاَصممممم بممممه دوسممممتش شممممق حمممماتم

 ادیممممگفممممت هشممممت کلمممممه از تممممو  یبلخمممم قیشممممق  یگرفتمممم ادیمممماز مممممن  ییزهممممایچممممه چ یبممممود شمممممیکممممه پ

 مستیتا اَبد کاف میگرفته ام که برا

لممممم دوسمممممت  یدارد کمممممه آنمممممرا تممممما ممممممد ت یهمممممرک  معشممممموق دمیمممممبمممممه ممممممردم نگممممماه کمممممردم د -یاو 

تممممما قبمممممر  یو برخممممم یریمممممتممممما فق یو برخممممم یمممممماریمحبوبمممممان صاحبانشمممممان را تممممما ب یبرخممممم ٬داردیمممممم

ممممما هممممم کننمممممدیسمممممپ  آنهممممما را تمممممرک مممممم کننمممممدیمممممم یاهمممممهمر از آنهممممما صاحبانشمممممان را در  کیممممم چیام 

خممممود انتخمممماب کممممنم  یبممممرا یدوسممممت دیممممکممممردم با رکننممممد و مممممن هممممم فکمممم ینممممم یقبممممر همراهمممم یکیتممممار

 بود. عمل صالحمن باشد و مرا تنها نگذارد و آن  شیکه در قبر هم پ

مممممم  هیممممممآ نیمممممو در ا کننمممممدیممممممم یرویمممممو هممممممو  خمممممود پ یکمممممه از همممممو دمیممممممممممممردم را د -یدو 

 فکر کردم 

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونََهى ألنَّْفَس َعِن ألَْهَوٰى  ﴿   .۴۱-۴۰ نازعات ﴾فَا ِنَّ ألَْجنََّة ِهَي ألَْما َْوى ٬َوأَمَّ

 1رآن است پس با نفسم مجاهده کردم.حق  با ق دمید

م  دمیمممممرا د هیمممممآ نیممممماو  کننمممممدیمممممم یسمممممع ایمممممدر جمممممم  کمممممردن ممممممال دن دمیمممممممممممردم را د - یسمممممو 

 :دیفرمایکه م

 ۹۶نحل/ ﴾َما ِعْنَدكُْم َيْنَفُد ۖ َوَما ِعْنَد أللَِّه َباق  ﴿

از ممممممممممردم شمممممممممرف و عمممممممممزت خمممممممممود را در کثمممممممممرت اوالد و  یعمممممممممده ا دمیمممممممممد -یچهمممممممممارم

 :حجرات تفک ر کردم که فرموده 13 هیدر آ کهیدر حال نندیبیفرزندان خود م

  ﴾أَْتَقاكُمْ  أ ِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد أللَّهِ  ﴿
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ُبُكْم ِعْنَدنَا ُزلَْفىٰ أ ِلَّا َمْن أ َمَن َوَعِمَل َصالًِحا  َوَما﴿  ۳۷سوره سبا/﴾أَْمَوألُُكْم َوَلا أَْوَلاُدكُْم بِالَّتِي تَُقرِّ

و بممممه آنهمممما  کننممممدیفقممممر خممممود از ثروتمنممممدان انتقمممماد ممممم لیمممممممممردم بممممه دل یبرخمممم دمیممممد-یپنجممممم

 که فرموده: دمیره زخرف را دسو 32 هیآ کهیدر حال ورزندیحسد م

نَْيا ۚ َوَرفَْعَنا َبْعَضُهْم فَْوَق َبْعض   ﴿   ﴾َدَرَجات  نَْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم فِي ألَْحَياِة ألدُّ

و در واقمممممم  ممممممما  شممممممودیممممممم نیممممممیو ثممممممروت از جانممممممب پروردگممممممار تع یروز دمیممممممفهم نگمممممماهآ 

 .میکاره ا چیه

و  کننمممممدیمممممم یدشممممممن گمممممریبممممما همممممم د یویممممماغمممممراض دن بمممممه خممممماطر دمیمممممممممممردم را د-یششمممممم

 سوره فاطر را به خطر آوردم ( ۶) هیمن آ

أ  ﴿ ْيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ   ﴾أ ِنَّ ألشَّ

 کرد. یدشمن طانیجز ش یبا کس ستیو دانستم سزاوار ن

خممممممود تممممممالش  یبممممممه دسممممممت آوردن روز یتمممممممام بممممممرا تیبمممممما جممممممد   یهرکسمممممم دمیممممممد -یهفتممممممم

هممممود را  ۶ هیممممو مممممن آ نممممدینمایممممم لیممممخمممموار و ذل گممممرانید شیخممممود را پمممم یبرخمممم یو حت مممم نممممدکیممممم

 :دیفرما یکه م دمید

 ﴾َوَما ِمْن َدأبَّة  فِي أْلاَْرِض أ ِلَّا َعَلى أللَِّه رِْزقَُها  ﴿

و درهمممممم ؛  نممممماریبمممممه د یو عمممممده ا کنمممممدیاعتمممممماد مممممم یبمممممه مخلممممموق یهرکسممممم دمیمممممد -یهشمممممتم

 : ) دیفرما یکه م دمیرا دسوره طالق  3 هیآ کهیدر حال

للَُّه أِمْن َحْيُث َلا َيْحَتِسُب ۚ َوَمْن َيَتَوكَّْل َعلَى أللَِّه فَُهَو َحْسُبُه ۚ أ ِنَّ أللََّه َبالُِغ أَْمِرِه ۚ َقْد َجَعَل  َوَيْرُزْقهُ ﴿ 

 ﴾لُِكلِّ َشْيء  َقْدًرأ 
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 1است. بانیتنگهبان و پش نیبه خدا توک ل کردم که او مرا ب  است و بهتر پ 

: هممممممرک  بممممممه علممممممم خممممممود دیممممممفرمایالسممممممالم( در مممممممورد علممممممم ممممممم هیمممممم)عل یسممممممیع حضممممممرت

گممممممان کنمممممد کمممممه در  دیمممممّللا  اسمممممت و همممممرک  کمممممه عمممممالم باشمممممد با یعممممممل کنمممممد بمممممدون شمممممک ولممممم

 2.ستین شیب یهست وگرنه جاهل زیشهرش از او عالمتر ن

 یعلممممم لیضممممماهللا و المممممه وسممممملم در ممممممورد ف یاکمممممرم صمممممل امبریمممممکمممممه پ دندیخممممموارج شمممممن یوقتممممم

حسمممممادت کردنمممممد و ده  یاو سمممممخن گفتمممممه اسمممممت در ممممممورد علممممم یهممممما ییطالمممممب و توانممممما یبمممممن ابممممم

 او  شیپ ینفر از بزرگانشان را آماده کردند و گفتند در مورد سؤال

جمممممواب  ایممممم دهمممممدیجمممممواب مممممم کیممممماز مممممما  کیمممممبمممممه هر مینمممممیتممممما بب میپرسمممممیو مممممم میمممممرویمممممم

 خواهد دادم یجداگانه ا

لمممم - مممممال  فرمممممود: علممممم چممممون  ایممممعلممممم افضممممل اسممممت  یعلمممم یاخمممموارج آمممممد و گفممممت:  نیاو 

 قارون و فرعون است. راثیمال م یو علماست ول امبرانیپ راثیعلم م

ممممم - چمممممون  ٬ممممممال  فرمممممود: علمممممم ایممممعلمممممم افضممممل اسمممممت  یعلمممم یخممممموارج آمممممد گفمممممت: ا نیدو 

 .یکنیحال آنکه تو مال را حف  م کندیعلم تورا حف  م

م - ممممممال فرمود: علمممممم چمممممون  ایمممممم افضمممممل اسمممممت علممممم یعلممممم یخممممموارج آممممممد گفمممممت: ا نیسمممممو 

 دارند. یادیز اریثروتمندان دشمنان بس یدارند ول یادیز اریعلما دوستان بس

 ٬ممممممال  فرممممممود: علمممممم ایمممممعلمممممم افضمممممل اسمممممت  یعلممممم یخممممموارج آممممممد و گفمممممت: ا نیچهمممممارم -

 .ابدییثروت با خرج کردن کاهش م یول شودیم ادیکردن ز لیچون علم با تحص

مممممممال  فرمممممممود: علممممممم  ایممممممعلممممممم بهتممممممر اسممممممت  یعلمممممم ید و گفممممممت:  اخمممممموارج آممممممم نیپنجممممممم -

 میو کممممر زیممممعز ٬صمممماحبان علممممم یهسممممتند ولمممم لیممممو بخ میلثمممم ٬بهتممممر اسممممت چممممون صمممماحبان ثممممروت

 هستند.

                                                                 
 .ی/ ابن حجر عسقالنفیلتوشه راه نجات/تأ 1
ال نیالد   االعلومیإح 2  .2/ج/یامام محمد غز 
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ثمممممروت  فرممممممود: علمممممم  ایمممممعلمممممم بهتمممممر اسمممممت  یعلممممم یخممممموارج آممممممد و گفمممممت:  ا نیششمممممم -

احبان صممممم یولممممم کننمممممدیبهتمممممر اسمممممت چمممممون صممممماحبان ثمممممروت ممممممال خمممممود را از دزد حفا مممممت مممممم

 .کنندیعلم محاف ت نم

ثمممممروت   فرممممممود : علمممممم  ایمممممعلمممممم بهتمممممر اسمممممت  یعلممممم یخممممموارج آممممممد و گفمممممت : ا نیهفتمممممم -

مممممال بمممما مانممممدن کهنممممه تممممر و  یشممممود ولمممم یممممم دتریممممبهتممممر اسممممت چممممون علممممم بمممما مانممممدن تممممازه و جد

 شود. یارزش تر م یمندرستر و ب

ممممممود : علمممممم ثمممممروت   فر ایمممممعلمممممم بهتمممممر اسمممممت  یعلممممم یخممممموارج آممممممد گفمممممت : ا نیهشمممممتم -

 نیآورد ـ نهمممممم یقلمممممب مممممم شیعلمممممم گشممممما یآورد ولممممم یبهتمممممر اسمممممت چمممممون ممممممال قسممممماوت قلمممممب مممممم

ثمممممروت   فرممممممود : علمممممم بهتمممممر اسمممممت چمممممون  ایمممممعلمممممم بهتمممممر اسمممممت  یعلممممم یخممممموارج آممممممد گفمممممت : ا

 کنند. یم یبندگ یعاصاحبان علم اد   یکنند ول یم ییخدا یصاحبان مال اد عا

ثممممممروت   فرمممممممود :  ایممممممم بهتممممممر اسممممممت علمممممم یعلمممممم یخمممممموارج آمممممممد و گفممممممت : ا نیو دهممممممم -

ر ممممم  یثممممروت قلممممب انسممممان را مکممممد ر ممممم یکنممممد ولمممم یعلممممم بهتممممر اسممممت چممممون قلممممب انسممممان را منممممو 

 1.دینما

ال کن دییمممممایکمممممه ب یفرممممممود : ممممممادام و  یمممممم یگمممممریهمممممر کمممممدام را جمممممواب د دیمممممو از ممممممن سمممممو 

 حق شدند. میبخاطر علم آنحضرت آمدند و تسل یدهم سپ  همگ

 کسسسسسسه بدانسسسسسسد آنکسسسسسسس کسسسسسسه بدانسسسسسسد و بدانسسسسسسد

 آنکسسسسسسس کسسسسسسه بدانسسسسسسد و ندانسسسسسسد کسسسسسسه بدانسسسسسسد

 آنکسسسسسسس کسسسسسسه ندانسسسسسسد و بدانسسسسسسد کسسسسسسه ندانسسسسسسد

 آنکسسسسسسس کسسسسسسه ندانسسسسسسد و ندانسسسسسسد کسسسسسسه ندانسسسسسسد

 

 دیسسسسسسسسو کبسسسسسسسسر ننما دیسسسسسسسستواضسسسسسسسسع نما وسسسسسسسسستهیپ 

 کسسسسسسسسسسسه خفتسسسسسسسسسسسه نمانسسسسسسسسسسسد دیسسسسسسسسسسسکن دارشیسسسسسسسسسسسب

 لنگسسسسسسسسان خسسسسسسسسرکش را بسسسسسسسسه مقصسسسسسسسسد رسسسسسسسسساند

سسسسس زنسسسسده نخوانسسسسد. سسسسرده ش سسسسمارش کسسسسه ک   تسسسسو م 

 

 

 

                                                                 
 ی/ بابک محمود فیتأل/  1عقل، علم و عمل / ج /  1
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 )احترام به علما(

دارد و نگممممماه محبمممممت  لتیارزش و فضممممم امبرانیمممممبمممممه علمممممما ماننمممممد احتمممممرام بمممممه پ احتمممممرام ـممممم

 یچشمممممم محسممممموب مممممم یاز عبادتهممممما یکمممممیپرسمممممت (  ایممممم) نمممممه دن یبمممممه صمممممورت عمممممالم واقعممممم زیمممممآم

ل : عمممممالم را دوسمممممت بدار دیمممممایشمممممود و سمممممه راه وجمممممود دارد کمممممه علمممممم بمممممه طمممممرف شمممممما ب  دیممممم: او 

م : علمممممم را دوسمممممت بدار م : از  دیمممممدو  در طلمممممب  ی. ابمممممن عبممممما  بقمممممدر دیبپرسممممم علمممممما علممممممو سمممممو 

ال یطالممممممب متواضمممممم  بممممممود کممممممه هنگممممممام یبممممممن ابمممممم یعلممممممم از اسممممممتادش علمممممم  یرا ممممممم یکممممممه سممممممو 

زد کمممممه  یدر را مممممم ینشسمممممت و بمممممه آرامممممم یرفمممممت و مممممم یخواسمممممت از او بپرسمممممد کنمممممار در او مممممم

 ینشسممممت . وقتمممم یتمممما خممممارج شممممدن آنحضممممرت کنممممار در ممممم نکممممهیا ایممممنبممممود و  دنیاصممممال قابممممل شممممن

  و   میایمممممب رونیممممتمممما ب یگفمممممت : چممممرا در را محکممممم نممممزد یممممم دیممممد یاو را ممممم یعلمممم حضممممرتکممممه 

اممممممروزه احتمممممرام بمممممه عمممممالم از  یمزاحممممممت شممممموم م ولممممم دمیترسممممم یگفمممممت : مممممم یاو در جمممممواب مممممم

 کوبد . یاش را بر در دو عالم م شهیخورد ش یمشروب م کهیرفته کس نیب

سسسسسسوت  العسسسسسسال م و » آمممممممده : ثیحممممممد در سسسسسسوت  العسسسسسساِلم م  طسسسسسساء  گسسسسسسرید یثیدر حسسسسسسد ایسسسسسسم  آمسسسسسسده : خ 

عمممممالم باعمممممث  ی. خطممممما اسمممممتیممممممرگ دن ی: ممممممرگ عمممممالم مسممممماو یعنمممممی  1.«العسسسسساِلم ف نسسسسساء العسسسسسال م 

 شود . یم ایدن یفنا

متعمممممممال در سممممممموره  اخمممممممالق ) ُحُجمممممممرات (خطممممممماب بمممممممه مسممممممملمانان فرمممممممموده کمممممممه :  خداونمممممممد

 و خداوند دیمقد م تر بر خدا و رسولش ندان یزیهرگز چ

 .  دیرسول خدا نبر ید را فراتر از صداخو ی: هرگز صدا دیفرمایم

موأ َبااااولَن َیااااَدُِّ أللااااِه َو َرسااااولِه   یا أَیَُّهااااا ألَااااذیَن أ َمُنااااوأ لااااا ﴿ یااااا أَیَُّهااااا ألااااذیَن أ َمنااااوأ لاتَُقاااادَّ

ِت ألنَّبِیَّ  َق َصول وأَتُکم َفول َفُعوأ أَصل  2﴾َترل

 یشمممممیپبمممممر او  ایمممممعمممممالم خمممممود ، مقمممممد م تمممممر حمممممرف بزنمممممد و  شیپممممم دیمممممهمممممم نبا یواقممممم  کسممممم در

 رسول خداست .  نیچون او جانش ردیبگ

                                                                 
 الموطأ به روایت امام مالک رحمة هللا علیه 1
 دیمممممممکن یشدسممممممتیو پ دیممممممریمگ یشممممممیپ  مبممممممرشیم بممممممر خممممممدا و پ دیممممممآورده ا مممممممانیکممممممه ا یکسممممممان یا. 1سمممممموره مبارکممممممه  حجممممممرات / 2

 باشد . ی)گفتارتان و( و آگاه )از کردارتان( م ی؛ چرا که خدا شنوا دیو پروا داشته باش دیاز خدا بترسو 
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 ) انتقاد از علما (

کمممممماش از ده حرفشممممممان تنهمممممما بممممممه  یهسممممممتند کممممممه ا ییعلممممممما یافسممممممو  و افسممممممو  ؛ برخمممممم -

لمشممممان بممممرا یحرفشممممان عمممممل ممممم کیمممم سممممخت شممممده  یلممممیآنهمممما خ یکردنممممد اممممما عمممممل کممممردن بممممه ع 

منممممممابر مممممممردم را  در آورده اسممممممت ، در پشممممممت یاز پممممممـا زیممممممآنهمممممما را ن ایممممممدن ییبممممممایاسممممممت چممممممون ز

 گممممممرانید بممممممتیبممممممه غ شممممممتریهمممممممه ب زخودشممممممان ا کممممممهیکننممممممد در حال یکممممممردن منمممممم  ممممممم بممممممتیاز غ

 مش ولند .

کممممممردن  حتینصمممممم یشممممممده اسممممممت ولمممممم یآنهمممممما کممممممار آسممممممان یهمممممممه  مممممممردم بممممممرا حتینصمممممم

سممممممخت تممممممر گشممممممته اسممممممت ، زبممممممـان و قلبشممممممـان مخممممممالف  شممممممانیبرا زیممممممنفسشممممممان از کنممممممدن کمممممموه ن

شممممممان  یحیو راهبممممممان مسمممممم یهممممممودی یاسممممممت و ماننممممممد ُعلممممممما گریهمممممممد لم  َعَمل شممممممان بممممممر عکمممممم  ع 

 شده.

ع مممممه دارنمممممد ولممممم ازیمممممو گناهکمممممار ، ن یاز هممممممه ممممممردم عممممماد شمممممتریب اگمممممر آنهمممممـا را  یبمممممه مو 

ع مممممه همممممم کنممممم و  ننمممممدیب یمممممم نیو عل ممممم یشممممموند چمممممـون خمممممود را در اعلممممم یبممممماز اصمممممالح نمممممم یمو 

ممممممت ممممممم لممممممم خممممممود را حج  . روح  ننممممممدیب یممممممم تممممممر از خممممممود نییداننممممممد و مممممممردم را جاهممممممل و پمممممما یع 

مممممل گرا مممممب و حسمممممادت بممممما سمممممرعت بسممممم یمممممیتجم  نمممممو   نیمممممبمممممه طمممممرف ا ادیمممممز اری، غمممممرور ، ُعجح

، آنهمممممما را َکممممممر کممممممرده ، غممممممرور آنهمممممما را کممممممور کممممممرده و  یشممممممتابند . انحصممممممار طلبمممممم یعلممممممما ممممممم

: داننممممده  تمممممام  یعنممممیمحبممممت نسممممبت بممممه پممممول آنهمممما را فلمممم  نممممموده م کلمممممه  عممممالم بممممـر وزن فاعممممل 

 یفقممممممه و صممممممرف و نحممممممو کممممممم طممممممه  ینممممممو  اشممممممخاص فقممممممط در ح نیمممممما یلممممممدانشمممممممند و ایممممممعلمممممموم 

ممممص دارنممممد و عممممالم بممممه معنمممما گفممممت کممممه در تمممممام علمممموم عصممممرش  دیممممبا یبممممه کسمممم یواقعمممم یتخص 

و  ایمممممم، ج راف ی، پزشممممممک یشناسمممممم اهیمممممم، گ یشناسمممممم کممممممروبی، م ی) فقممممممه ، منطممممممق ، نجمممممموم شناسمممممم

ممممممص باشممممممد و ن ی... ( دارا رهیممممممغ  قیممممممقو د یو جممممممواب مممممممردم را بممممممه صممممممورت علممممممم ازیممممممتخص 

 بدهد . یقرآن ـه  یبر پا

نبمممممر بممممما ق یبمممممیخط یا -  یکنممممم یمممممم حتیممممممردم را نصممممم یحضمممممرت موسممممم افمممممه  یکمممممه پشمممممت  م 

 م یموا ب باش در خانه ات  مثل اخالق فرعون با خــانواده ات رفتار نکن

مسمممممتجاب داشمممممته باشمممممم  یدعممممما کیمممممخداونمممممد  شمممممگاهی: اگمممممر در پ دیمممممفرما یمممممم ینممممماب  کیممممم

لمممممم عمممممالم و ثمممممروت تممممماجر و  تیح و همممممداآن دعممممما قبمممممول شمممممده اصمممممال خمممممواهمیم ُعلمممممما باشمممممد . ع 
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 ایممممسممممه اصممممالح شمممموند تمممممام دن نیمممممحکممممم اسممممالم هسممممتند کممممه اگممممر ا ره  یممممقممممدرت حمممماکم هرسممممه زنج

 اصالح خواهد شد .

 (ـــزی) جمالت حکمت آم

را بممممه آخمممممرت  ایمممماز مممممما ، مانممممدن را بممممه رفمممممتن ، دن یکممممه بعضمممم سمممممتین زیممممشممممگفت انگ ایممممآ

و  یب مانممممممدن را بممممممه جلممممممو رفممممممتن و ُمممممممردن را بممممممـه جمممممماودانگو عقمممممم یی، زنممممممدان را بممممممه رهمممممما

 م  میده یم حیترج تینها یرا به ب کقدمی

خواهمممممد بمممممرد و بممممماد ،  نیرا از بممممم میآثمممممار پاهممممما ایممممم: در دیمممممگو یجبمممممران مممممم لیمممممخل جبمممممران

 خواهد برد و ساحل تا ابد جاودانه خواهد ماند . نیرا از ب ایکف در

ات  زیمممممکمممممردم کمممممه هممممممه چ یفکمممممر مممممم ممممممن حممممماال  یچرخمممممد ولممممم یمممممم دیبمممممه دور خورشمممممو ذر 

 چرخند . یبه دور من م یبه صورت ذرات یکه تمام زندگ دمیفهم

تمممممما  میهممممممـم بگمممممذار یهمممممما َکمممممر هسممممممتند و ممممممن کممممممور هسمممممتم پمممممم  دسمممممتانمان را رو یبعضممممم

 . مییرا بهتر درک نما گریهمد

بممممما پُمممممر  یبرخممممم یاسمممممت و بمممممرا دیهممممما گذشمممممتن زممممممان بممممما چمممممرخش خورشممممم یبعضممممم یبمممممرا

ممممممال اسمممممت و شمممممب زممممممان حسممممماب ،  یروز ، وقمممممت جمممممم  آور یبرخممممم یبمممممراو  بشمممممانیشمممممدن ج

و فممممممردا روز حسمممممماب  سممممممتیمحممممممل  کممممممار و عبممممممادت اسممممممت و وقممممممت حسمممممماب ن ایممممممدن کممممممهیدر حال

 1. ستیرا مجال کار کردن ن یاست و کس

 نمممممدیاگمممممـر تنهمممممـا سمممممـخن بگو یولممممم نمممممدیگو ینمممممم یزیمممممچ نمممممدیدو زن بممممماهم صمممممحبت نما اگمممممر

 .ندیگو یرا م یُکل  زندگ

کمممممدام از  چیهـمممممـ یاز گممممماو بلنمممممدتر اسمممممت ولممممم شمممممانیز قورباغمممممه هممممما هسمممممتند کمممممه صداا یلمممممیخ

 توانند مانند گاو ، آهن را در کشتزار ب کشند . یآنها نم

                                                                 
 جبران لیجبران خل فیکتاب عارفانه / تأل 1
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درخشــممممممـند همانگونممممممه هممممممم درون ممممممما خمممممماموش  یکلمممممممات در زبممممممان ممممممما ممممممم کممممممهیهمانطور

 ما بتابد . اهیتواند بر قلب س ینور زبان نم نیو مکد ر شده و ا

م و اگممممر دسممممتت پمممممر از  یحمممممرف بزنمممم یتمممموان یپُممممر از غممممذا باشمممممد چگونممممه ممممم دهانممممت اگممممر

 م یابیبرکت را ب یتوان یطال باشد چگونه م

م اگممممر دلممممت پُمممممر از  ینممممیآخمممممرت را بب یتمممموان یباشمممممد چگونممممه ممممم ایممممچشمممممت پُممممر از دن اگممممر

چگونممممه از خممممدا  یدیم اگممممر از بنممممده ترسمممم ینممممیخممممدا را بب یتمممموان یمخلمممموق شممممده باشممممد چگونممممه ممممم

م اگمممممر پشمممممتت را بمممممه  یکنمممممیچگونمممممه از خمممممدا شمممممرم م یم و اگمممممر از بنمممممده شمممممرم کنممممم یترسممممم یمممممم

ُجمممممز نفسمممممت  یو اگمممممر پشمممممتت را بمممممه خمممممدا کنممممم ینمممممیب ینمممممم یزیمممممات چ هیُجمممممز سممممما یآفتممممماب کنممممم

 م ینیب ینم یزیچ

بلکمممممه آن اسمممممت  یبمممممه ممممممن بمممممده ینمممممدار ازیمممممکمممممه بمممممه آن ن یزیمممممکمممممه آن چ سمممممتیآن ن بخشمممممش

 . یبه من ببخش یارد ازیاز من ن شتریرا که به آن ب یزیکه چ

را بمممممه خمممممود  یمعاصممممم یمرتکمممممب نشمممممده انمممممد ولممممم یهسمممممتند کمممممه گنممممماه ییچمممممه بسممممما انسمممممانها 

 م  دهندینسبت م گرانیکرده اند و به د ییدهند و چه بسا ثوابها ینسبت م

 فیسسسسسمسسسسسن تعراز  ینمممممـدارم و کسمممممـ یـمممممـزیکنمممممد چمممممـون چ ینمممممم حسسسسسسادتبمممممه ممممممن  یکسممممم -

کنممممد چممممون همممممه از مممممن  ینمممممـ ـسسسسـریمسسسسرا تحق یتممممر هسممممتم و کسمممم نییکنممممد چممممون از همممممه پمممما ینممممم

 باالتر هستند .

بمممممممدتر از  یاسمممممممت و گنمممممماه گممممممرانیبممممممردن بمممممممه اشممممممتباه د یبزرگتمممممممر از پمممممم یاشممممممتباه ایممممممآ

بممممممردن بممممممـه اشممممممتباهات  یمثممممممـل پممممممـ یتی  ممممممموفق چیوجممممممود دارد و هممممممـ گممممممرانیاعتممممممراف بممممممه گنمممممماه د

 خود وجود ندارد م 

ل کسمممممممان انسمممممممانها گمراهنمممممممد و  ییکمممممممه در روشمممممممناهسمممممممـتند  یدو گمممممممروه هسمممممممتند دسمممممممته  او 

 زیمممممرا تم ابمممممانیخ ی. ُرفتمممممه گمممممـران کثافتهممممما دارنمممممدیب یکیهسمممممتند کمممممه در تمممممـار یدسمممممته دوم کسمممممان

 کنند . یرا پاک م مانیقلبها یمعاص امبرانیکنند و پ یم
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درخمممممت  یگنجشمممممک در دسمممممت بهتمممممر از ده گنجشمممممک در بممممماال کیممممم:  نمممممدیگو یممممممن مممممم بمممممه

درخممممت بهتممممر از ده گنجشممممک در  یدر بمممماال گنجشممممک کیمممم میگممممو یمممممن بممممه آنهمممما ممممم یاسممممت ولمممم

 1دست من است .

و  میممممممـردم بگمممممو شیاسمممممـت کمممممه پممممم ییبهتمممممر از ثوابهمممممـا میگناهمممممانم را بمممممه قلمممممبم بگمممممو اگمممممر

 . ندیهسـتند که مرا م رور نما ییاگر گناهانم مرا ناراحـت کنند بهتر از ثوابهـا

هفممممممتم  دیمممممماسممممممت و در بممممممال از تممممممو دور اسممممممت کل کیممممممبممممممه تممممممو نزد یدر خوشمممممم کهیکسمممممم

 بهشـت را ُگم کرده اسـت.

از خرگممممموش بهتمممممر بمممممه  یکننمممممد ولمممممـ یُکنمممممدتر حرکمممممت مممممم یپشمممممت هممممما از خرگوشمممممها الک

 دارند م ییراه آشنا

کننمممممـد و بهمممممـار متولمممممد  یبممممما خنمممممده اش بممممما همممممم ازدواج مممممم نیاش و زمممممم هیمممممبممممما گر آسممممممان

 شود  یم

َحک و َأَبلکی ؛َو أ نَُّه ُهَو أَماَت َو أَحوا﴿  /سوره نجم  ﴾ا َو أ نَُّه ُهَو أ ضل

َنا ألاَرلَض َشّقا ﴿  2﴾أ نّا َصَببناَ أللَماَء َصًبا ثُمَّ َشَققل

 یاگمممممر تمممممو بمممممه کسممممم یولممممم یکنممممم یبمممممه او مهربمممممان یتممممموان یبمممممه تمممممو بخنمممممده مممممم یکسممممم اگمممممر

او  یبممممد یتمممموان یکنممممد ممممم یبممممه تممممو بممممـد یو اگممممر کسممممـ یاز گنمممماه خممممود بگممممذر یتمممموان ینممممم یبخنممممد

 ماند . یخودت خواه یبد ادیبه  یکن یبد یاگر تو به کس یول یرا فراموش کن

آنچمممممممه  یولممممممم یتبممممممماه کمممممممرده ا ی، آنچمممممممه خمممممممورده ا یُکهنمممممممه کمممممممرده ا یا دهیپوشممممممم آنچمممممممه

 م  یگذاشته ا یباق یا دهیبخش

                                                                 
 جبران لیعارفانه ها / جبران خل 1
 یرا مممممممم نی.   سمممممممپ  زمممممممم میبممممممماران یمممممممم یمممممممما آب را از آسممممممممان بمممممممه گونمممممممه شمممممممگفت. ) 2۶تممممممما  2۵سممممممموره   مبارکمممممممه  عمممممممب  /  2

 . ( میکن یو از هم باز م میشکاف
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 ) دانستن و ندانستن ( 

ندارنممممممممد ماننممممممممد قلممممممممب پمممممممماک و در  گممممممممرانیدارد کممممممممه د ییزهممممممممایچ یدر جمممممممموان انسممممممممان

علمممممم .  و  ایمممممو همممممم خمممممودش ماننمممممد ثمممممروت و دارنمممممد  گمممممرانیدارد کمممممه همممممم د ییزهمممممایچ یانسمممممالیم

 ننممممممدیب یآنهممممما را مممممم گمممممرانید یولممممممـ نمممممدیب یدارد کمممممه خممممممودش آنهممممما را نمممممم ییزهمممممایچ یریمممممدر پ

 . انیو نس ی، فراموش یمانند : پُر حرف

 دوام (  ای) لذت 

را بممممه دنبممممال نداشممممته باشممممد  و آن  یکممممه رنجمممم دیممممریبپذ ی: لممممذ ت دیممممگو یقممممور ممممم یابمممم میحکمممم

کممممممه  دیممممممرا قبممممممول کن یو زحمتمممممم ردیممممممبزرگتممممممر را از شممممممما نگ یخوشمممممم کممممممه ردیرا بپممممممذ یخوشمممممم

 1نداشته باشد . یبعد از خودش را در پ یبزرگتر یبال

 با ِچهره ( شی) نما

دهممممد و فممممرد خمممما ن بمممما امانممممـت مممممردم  یشممممرور خممممود را بمممما لبمممما  صممممالحان نشممممان ممممم فممممرد

پوشمممممماند و شممممممخص  یگممممممر بمممممما صممممممدق و امانممممممت خممممممود را ممممممم لممممممهیکنممممممد و فممممممرد ح یممممممم یزنممممممدگ

 دهد یم شیخود را به مردم نما یبا چهره آزاد کتاتورید

هللا  ی ٘عل م  أع٘  ﴿ ٘وِل و  ٘م فِی ل ٘حـِن ا٘لقـ  اه م و  ل ت ٘عِرف نَّه  ٘فت ه م بِِسیم  ٘م ف ل ع ر  ٘ین اک ه  ر  ٘ ٘و ن ش اء ّل  لـ  ال ک ٘م و   2﴾م 

 سخن گفتن (  کباری) دو بار فکر کردن و  

بعمممممد از  یمانیبعمممممد از گفمممممتن اسمممممت و پشممممم یمانیر از پشمممممکمممممردن قبمممممل از گفمممممتن بهتممممم شمممممهیاند

از شممممممما  گممممممرانید دیممممممبعممممممـد از گفممممممتن اسممممممـت و هرگممممممز نگذار ینگفممممممتن بهتممممممر از شممممممرم سممممممـار

 دایمممممدسممممت پ یتمممما بممممه سمممممعادت واقعمممم دیمممممریعبممممرت بگ گممممـرانیبلکممممـه خودتمممممان از د رنممممدیعبممممرت بگ

اا کث ر  و ا ق لُّ اِّل٘عتبار ».  دیینما   3«م 

                                                                 
 یسمرقند ثیـ ابول2/ ج  نیال افل هیتنب 1
ممممممد /  2 و  افممممممهیق یو تممممممو از رو میممممممداد یآنهمممممما را بممممممه تممممممو نشممممممان ممممممم میخواسممممممت ی: اگممممممر ممممممما ممممممم یعنممممممی.  30سمممممموره  مبارکممممممه  محم 

 . یشناس یر مطرز سخن و نحوه گفتا ی. تو قطعاً آنان را از رو یشناخت یرا م شانیعالمتشان ، ا
 ها چقدر اندک هستند . رندهیعبرت ها چقدر فراوانند و عبرت گ یعنی)  212نه  البالغه / حکمت  3
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 ( یتوان یاما نم یدان یم زیو فردا ن یدان ینم اما یتوان یم امروز

 ) جـرأت (

مممممما  یبممممممرا شممممممنا کممممممردن بممممممه جهممممممت مخممممممالف رودخانممممممه قممممممدرت و جممممممر ت الزم اسممممممـت و ام 

خواهمممممد  یمممممم ی. همممممر َکسممممم دیممممممخمممممالف جهمممممت رودخانمممممه حرکمممممت نما توانمممممدیممممممرده همممممم م یمممممماه

 دیمممممبا خواهمممممد تمممما اَبَممممد خوشمممممحال شممممود یو همممممر کمممم  ممممم ردیممممخوشممممحال شمممممود انتقممممام بگ یلح ممممه ا

 . دیعفو نما

٘حسنِ  ِحبُّ ی  ع ِن النَّاِس و  هللا   ن  یفِ و  ا٘لع ا ظ  ی٘ ا٘لغ   ن  یو  ا٘لک اِظم ﴿    1﴾ نیا٘لم 

 )دروغ(   

داشمممممته  فیضمممممع یو حاف مممممه ا یرزقمممممت کمممممم شمممممود و دشممممممن خمممممدا شمممممو یخمممممواه یمممممم اگمممممر

ونی  ّللّاِ ا٘لِذب  و  ه ٘م  یع ل   ق ول ون  ی  و   ﴿؛ دروغ بگو  یباش  2﴾ ٘عل م 

 ( ی) بزرگ

آنهمممممما را  یشممممممو یممممممم کیممممممبممممممزرگ ماننممممممد کمممممموه هسممممممتند هرچممممممه بممممممه آنهمممممما نزد اشممممممخاص

 یشمممممو ـکیمممممو افمممممراد پسمممممت ماننمممممد َسمممممراب هسمممممتند همممممر چمممممـه بمممممـه آنهمممممـا نزد ینمممممیب یبزرگتمممممر مممممم

 شوند .  یم دتریو ناپد زتریناچ

 فرزندان ( تی) ترب

 یمممممممَمالمممممممـت کممممممـردن  یبممممممزرگش کنممممممـ یـریمممممم... اگممممممر کممممممودک را بمممممما ُخممممممـرده گ  توجممممممه

شمممممود و اگمممممر بممممما مسمممممخره کمممممردن  یجمممممو مممممم زهیسمممممت  یبمممممزرگش کنممممم یآمممممموزد و اگمممممر بممممما دشممممممن

آممممموزد  یاعتممممماد بممممه نفمممم  ممممم یبممممزرگش کنمممم قیشممممود و اگممممر بمممما تشممممو یکممممم رو ممممم یبممممزرگش کنمممم

                                                                 
وخشمممممممم خمممممممودرا فمممممممرو ممممممممی خورنمممممممد و از ممممممممردم گذشمممممممت ممممممممی کننمممممممد و بدینوسمممممممیله در .» 134سممممممموره مبارکمممممممه آل عممممممممران / 1

 ردصف نیکوکاران جایگزین می شوندو خداوندهم نیکوکاران را دوست می دا
( و حممممممال آنکممممممه  سممممممتیحکممممممم خممممممدا ن یزیممممممچ نیبندنممممممد  ) و چنمممممم یو بممممممر خممممممدا دروغ ممممممم. ) 7۵سمممممموره  مبارکممممممه آل عمممممممران /  2

 دانند یرا ( م نی) ا شانیا
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 مممممانیبمممما ا ییبممممزرگش نممممما تیممممشممممود و اگممممر در امن یعممممادل ممممم یو اگممممر بمممما انصمممماف بممممزرگش کنمممم

 گردد . یو با ادب م

در خانممممممه ات  هیفممممممردا دوتمممممما سممممممف دیممممممبده هیسممممممف کیممممممرا بممممممه فرزنممممممد خممممممود  تیمممممماگممممممر ترب و

 خواهند کرد . یزندگ

 است! زیپول همه چ

 رایمممممکننمممممد ز یاشمممممتباه مممممم یولممممم دیمممممخر تممممموانیرا م زیمممممبممممما پمممممول هممممممه چ نمممممدیگویهممممما م یلمممممیخ

و از همممممممه  دیممممممتمممممموان خر یرا نممممممم د،محبتیممممممتمممممموان خر ینممممممم مانید،ایممممممتمممممموان خر ینممممممم یجمممممموان

 ود دف  کرد.توان با پول مرگ را از خ یمهمتر نم

 عمل نیبهتر

هنگمممممممممام ثروت،عفمممممممممو هنگمممممممممام قمممممممممدرت،عزلت هنگمممممممممام شمممممممممهرت،روزه گمممممممممرفتن  تواضممممممممم 

 شود. یاعمال محسوب م نیتر نیو سنگ نیهنگام شهوت از بهتر

  ظاهر و باطن

اگمممممر  یولممممم یباشمممممند خممممموش بمممممه حالمممممت چمممممون ممممممؤمن هسمممممت یکمممممیبممممماطن و  ممممماهرت  اگمممممر

و  یطنت، مممممممماهرت موسمممممممم مممممممماهرت آراسممممممممته و با یعنممممممممیبمممممممماطن و مممممممماهرت مختلممممممممف باشممممممممند 

منافقمممممممان تمممممممو  یو قلبمممممممت ابوجهل،بدانکمممممممه سمممممممر دسمممممممته  امبریمممممممباطنمممممممت فرعمممممممون و صمممممممورتت پ

 .یهست

   وا بِِه إِنَّه  ع لِ و ر  وا ق ْول ک ْم أ ِو اْجه  د ورِ  م  یأ ِسرُّ   1بِذ اِت الص 

 ییرازگو

:اول احممممممق سممممماده لمممممو،دوم شمممممخص پمممممر حمممممرف و دییمممممبمممممه سمممممه نفمممممر نگو دیراز داشمممممت اگمممممر

 .کینزد سوم دوست

                                                                 
1  
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 د،وچممممممهیو زمزمممممممه کن دییمممممم.)چممممممه سممممممخنان خممممممود را آهسممممممته گو13مبارکممممممه ملممممممک /  سمممممموره

اسممممممت(.چرا کممممممه او کممممممامال آگمممممماه از  انیممممممو ع کسممممممانیخممممممدا  ی)برادیو آشممممممکار سمممممماز دییممممممبلنممممممد گو

 ها است. نهیس یایاسرار و خفا

کمممممارت ممممممرگ اسمممممت و اگمممممر خمممممدا  انیمممممپا یدوسمممممت داشمممممته باشممممم ادیمممممو ممممممال را ز ایممممماگمممممر دن

 اغاز کارت مرگ است. یا دوست داشته باشو آخرت ر

 فریک

بمممممممد  ی لمممممممم و دومممممممم ی:اولشمممممممودیداده م فرشمممممممانیک ایمممممممبمممممممه طمممممممور حمممممممتم در دن زیمممممممچ سمممممممه

 کردن. یدزد یبا پدر ومادر و سوم یرفتار

 از خدا خواستن

 یداد،عصممممممما وبیممممممبممممممه ا یبممممممه نمممممموح داد،صممممممبر طممممممموالن یکممممممه عمممممممر طممممممموالن یخداونممممممد

بممممممه ممممممموم کرد،بمممممما و جممممممن و  لیدسممممممت داود تبممممممدبممممممه اژدهمممممما کممممممرد،آهن را در  لیرا تبممممممد یموسمممممم

را در شممممممکم نهنمممممم  سممممممالم نگممممممه داشممممممت و  ون یمممممممسممممممخر کرد، مانیسممممممل یموجممممممودات را بممممممرا

و سمممممملم در غممممممار و تمممممممام بالهمممممما و  هیممممممهللا عل ینجممممممات داد و محمممممممد صممممممل بیرا از صممممممل یسممممممیع

 یدعممممما سمممممتیقمممممادر ن ایمممممچرخانمممممد آ یهممممما حفممممم  نممممممود و تممممممام کا نمممممات را بممممما قمممممدرتش مممممم بتیمصممممم

تمممممو سمممممهل و  یرا بمممممرا ینجمممممات دهمممممد و زنمممممدگ یتمممممورا از گرسمممممنگ رد ویمممممبگ دهیمممممتمممممورا ناد زینممممماچ

 د یاسان نما

بلمممممرزد  یاگمممممر ذهممممن ادممممم یرا بمممماز کممممرد ولمممم یتمممموان گرهممممم یبلممممرزد بممممما آن ممممم یدسممممت اگممممر

 را انجام داد. یکار چیتوان با آن ه ینم
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 انتخاب دوستان

کمممممه  یرمود:با کسمممممدوسمممممت شمممممد ف دیمممممبا یبممممما چمممممه کسمممممان دندیالسمممممالم پرسممممم هیمممممعل یسمممممیع از

هنگمممممام حمممممرف  :دوم  یفتمممممیخمممممدا  ب ادیممممماو بمممممه  دنیمممممهنگمممممام د: سمممممه خصممممملت در او باشمممممد:اول نیممممما

 1.یفتیب امتیق ادیبه  ینیب یرفتار او را م کهیزمان :شود و سوم  ادیزدن علم تو ز

و علممممممش همممممم از  شمممممتریرا انتخممممماب کمممممن کمممممه سمممممنش از تمممممو ب یانتخممممماب دوسسمممممت کسممممم در

را انتخممممماب کمممممن کمممممه سمممممنش از تمممممو کمتمممممر و  یتخممممماب همسمممممر کسمممممتمممممر باشمممممد و در ان ادیمممممتمممممو ز

 از تو کمتر باشد. زیعلمش ن

اول بمممممه هنگمممممام  دیمممممحفممممم  نما زیمممممخمممممود را در سمممممه چ قیممممماسمممممت کمممممه رف قیمممممرف یوقتممممم قیمممممرف

 به هنگام مرگش. یبه هنگام نبودنش و سوم ینکبت و دوم

سممممممه دسممممممته انممممممد دوسممممممتت،دو  دوسممممممتت و دشمممممممن دشمممممممنت و دشمممممممنانت سممممممه  دوسممممممتانت

 اند دشمنت،دشمن دوستت و دوست دشمنت. دسته

 ازیاظهار ن

روح،اعتممممممراف بممممممه شکسممممممت  و ابممممممراز  یبممممممر کمممممموچک لیممممممدل یکسمممممم شیپمممممم ازیممممممن ا هممممممار

 یبممممه خممممدا هممممم نممممم یخممممود را حتمممم ازیممممکممممه خممممدا را خمممموب بشناسممممد ن یاسممممت چممممون کسمممم ینمممماتوان

و  هللا  دانممممممد کممممممه خممممممدا در دلهاسممممممت. یدارد چممممممون ممممممم یرا در دلممممممش نگممممممه ممممممم ازشیممممممو ن دیممممممگو

د رِ  م  یع لِ    بِذ اِت الص 

 اعتماد

بممممما  کیمممممدر کمممممار ن یاسمممممت،کوتاه یشمممممودنادان یمممممم دهیمممممبمممممه آنچمممممه در آن د ایممممماعتمممممماد بمممممه دن

 عجز است. ششیاست و به دوست اعتماد کردن قبل آزما بیاعتماد به پاداشش فر
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 یو بد یخوب

کمممممه پشمممممت آن بهشمممممت  یبمممممد سمممممت،انین یکمممممه پشمممممت آن اتمممممش جهمممممنم باشمممممد خممممموب یخممممموب آن

از جهمممممنم  ریمممممغ یمممممیارزش اسمممممت و همممممر بال یاز بهشمممممت بممممم ریمممممغ ینعمتممممم سمممممت،هرین یباشمممممد بمممممد

 است. یسالمت

 یکمممممه لمممممذتش تممممممام شمممممود و عمممممذابش بممممماق یعملممممم یدو عممممممل،اول انیمممممفمممممرق اسمممممت م چقمممممدر

تواننممممد بممممد باشممممند  یبماند.همممممه ممممم یگممممه رنجممممش تمممممام شممممود و پاداشممممش بمممماق یعملمممم یبمانممممد دوممممم

 1رزو شده.آ کیباشد و خوب بودن  یچون نف  خواستار آن م

شممممممود وارد  افممممممتیدر هممممممر کمممممم   زیممممممَو َسممممممل ْم فرمود:سممممممه چ ه  ْیممممممهللاُ َعلَ  یاکممممممرم َصممممممل   امبریممممممپ

 شود: یبهشت م

 شود. یم دهیکه به او بخش یتشکر کند زمان -َشَکَر  یَ ا َذا اُْعط   -1

 دیقدرتمند شد عفو نما کهیزمان -َو ا َذا قََدَرَغفَرَ  -2

َب فَتَرَ  -3  2.دیشدن بر غضبش غلبه نما نیگام خشمگو هن -َو ا َذا َغض 

ممممممیَ شممممممود َوالممممممذ ْنُب ال  یفرسمممممموده نممممممم یکممممممی_نیْبل  یُ الب ممممممر  ال  دیممممممفرما یو بمممممماز ممممممم _گناه یْنس 

مممممم َت_هر چممممممه مردیم ی_و خممممممدا نمممممممُممممممموتیَ ال  انُ یشممممممودوالد   یفراممممممموش نممممممم  لیمممممم.اعَمممممممْل َکَممممممما ش 

_هرگونه که رفتار کن نُ یانجام ده،َکما تَدَ  یکن  3.دیشو ینگونه هم رفتار مهما دیتَُدان 

 یزیفرار از چ

کمممممه  ینمممممدارد و از مرضممممم رتیمممممکمممممه غ ینمممممدارد و از ممممممرد ایمممممکمممممه ح یاز زنممممم دیمممممکن فمممممرار

کممممممه آخممممممرتش را  یا چممممممارهیکممممممه از دادن صممممممدقه بخممممممل بممممممورزد و از ب ینممممممدارد و ثروتمنممممممد انیممممممپا

کمممممه از آمممممموختن  یکمممممه بمممممه علمممممم خمممممود عممممممل نکنمممممد و از جممممماهل یبفروشمممممد و از عمممممالم ایمممممبمممممه دن

 .دیم نماشر
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 یعمل یعاقبت ب

 ینممممم ریسمممم افتنممممدیدسممممت  ایممممبممممه دن کممممهیوقت دوارنممممدیکممممه بممممدون عمممممل بممممه خداونممممد ام یکسممممان

 دیمممممآ یخوششمممممان مممممم کوکمممممارانیرا از دسمممممت دادنمممممد قناعمممممت ندارنمممممد،از ن ایمممممکمممممه دن یشممممموند و وقتممممم

خودشممممممان  یولمممممم دیممممممآ یدهنممممممد و از گناهکمممممماران بدشممممممان ممممممم یعمممممممل آنهممممممارا انجممممممام نممممممم یولمممممم

 گاه است. نیو خدا در کم فرندگناه از مرگ متن ینیسنگ گناهکارند به علت

اسممممممت و عاقبممممممت  یرانممممممیبنمممممما کممممممردن و یآمممممممدن مممممممرگ اسممممممت انتهمممممما ایممممممبممممممه دن سممممممرانجام

 ثروت،ارث گذاشتن است.

                           وآخرت ایدن

را دوسممممممت بممممممدارد  شیایممممممکمممممه دن ی:کسممممممدیفرما یَو َسممممممل ْم ممممممم ه  ْیمممممهللاُ َعلَ  یاکممممممرم َصممممممل   امبریمممممپ

 یضممممرر ممممم شیایممممکممممه اخممممرتش را دوسممممت بممممدارد بممممه دن یرسمممماند و کسمممم یبممممه خممممرتش ضممممرر ممممم

آنچمممممه  ایمممممرود  یشمممممود و مممممم یمممممم یآننچمممممه را کمممممه فمممممان دیمممممو انتخممممماب کن دیمممممکن اریمممممرسممممماند پممممم  اخت

 1.دیآ یماند و م یم یرا که باق

 انجام اعمالای سز

اسممممممبش انداختممممممه و گممممممردش  یرا رو یکممممممه پوسممممممت پلنگمممممم دیممممممرا د یاز حکممممممما جمممممموان یکممممممی

پوسمممممت را نگذاشمممممتند پلنممممم  بمممممر تمممممن کنمممممد حممممماال بممممما تمممممو چمممممه کمممممار  نیکنمممممد و بمممممه او گفمممممت:ا یمممممم

زنممممده اسممممت گممممر چممممه مممممرده باشممممد انسممممان بممممد کممممار مممممرده اسممممت  کوکمممماری.انسممممان ن2خواهنممممد کممممرد

اسمشمممممان هنممممموز همممممم زنمممممده اسمممممت  یولمممممممممممرده انمممممد  ییگمممممر چمممممه زنمممممده باشمممممد و چمممممه بسممممما انسمممممانها

در ن ممممر مممممردم مممممرده انممممد مثممممب  ینها زنممممده انممممد ولممممانسمممما یو دانشمممممندان و برخمممم امبرانیممممماننممممد پ

 2.و طم  کاران النیبخ
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 السالم هیعل میشدن حضرت ابراه لیراز خل

 لیممممممم:چگونه شمممممممد کمممممممه تمممممممو دوسمممممممت و خلدندیالسمممممممالم پرسممممممم هیمممممممعل میحضمممممممرت ابمممممممراه از

سمممممایر فرمانهممممما برتمممممر  :تنها بممممما سمممممه کمممممار:اول فرممممممان خمممممدا را بر فرمودیخداونمممممد متعمممممال شمممممد

م همممممر رز م آنامممممه هرگمممممز بمممممدون مهممممممان دادم، دو  قمممممخ امممممه خمممممدا داده بمممممود بمممممه آن قمممممان  بمممممودم و سمممممو 

 31غذا نخورده ام.

 )اعتماد به چشم( 

مممممخ بُمممممَود ماننمممممد دیمممممدنم فاصمممممله   گممممموش تممممما چشمممممم تنهممممما چهمممممار انگشمممممت اسمممممت و  شمممممنیدن ا 

بعضممممخ وقتهمممما چشممممم همممما نیممممز بممممه انسممممان دروغ مممممخ گوینممممد ولممممخ عقممممل هرگممممز بممممه انسممممانها دروغ 

حبانش خیانممممت نمممممخ انممممد. شممممنیدن مهممممم اسممممت ولممممخ دیممممدن از آن مهممممم تممممر، نمممممخ گویممممد و بممممه صمممما

مممممر مهممممم اسممممت ولممممخ عممممممل بممممه آن مهممممم تمممممر و  دیممممدن مهممممم اسممممت ولمممممخ تفا ممممر از آن مهممممم تممممر، تفا 

 عمل مهم است ولخ موف قیت در آن مهم تر استم

 )نتایج اعمال(

ممممممرد سمممممتمگر  از غالممممممش خواسمممممت تممممما بمممممرود گنمممممدم بامممممارد ولمممممخ او رفمممممت جمممممو ااشمممممت، 

درو َممممممَرد بممممما عصمممممبانی ت بمممممه غالممممممش گفمممممت: چمممممرا جمممممو ااشمممممتخ  غمممممالم گفمممممت: هرگمممممز بممممما  وقمممممت

ااشممممتن گنممممدم جممممو نمممممخ رویممممد و بمممما ااشممممتن جممممو گنممممدم نمممممخ رویممممد پمممم  تممممو هممممم چگونممممه انت ممممار 

 دار  اه با اعمال زشتت در پیشگاه پروردگار متعال صاحب پاداش بشو  

 2ز جو.از ماافات عمل غافل نشو اه گندم ز گندم مخ روید، جو 

 )وجود و دقّت خداوند( 

بممممممرا  دانشممممممجو  علمممممموم پزشمممممماخ بایممممممد گفممممممت: اگممممممر در شممممممهر  داروخانممممممه   بزرگممممممخ  -

وجمممممود داشمممممته باشمممممد و داروهممممما بمممممر حسمممممب نیممممماز و اسمممممم، مرت مممممب رو  همممممم چیمممممده شمممممده باشمممممند، 

ایمممممن نشمممممان از دق مممممت شمممممخص مممممماهر و زبردسمممممت اسمممممت. حممممماال ُامممممره زممممممین داروخانمممممه   بسمممممیار 
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شمممممان را مشمممممخ ص نممممممموده بزرگمممممخ اسمممممت امممممه خداو نمممممد رو  تممممممام میممممموه هممممما و حیوانمممممات خواص 

اسمممممت. اگمممممر وارد منزلمممممخ شمممممو  امممممه در آن چراغهمممممایخ وجمممممود دارد امممممه هرگمممممز خممممماموش نممممممخ 

شمممموند و بممممدون سممممیم اشممممخ همممممه روشممممن مانممممده انممممد همممممه   ایممممن ممممماجرا نشممممان مممممخ دهممممد اممممه سممممیم 

ر مخ باشد.  ا  اتاق بسیار ماهر و متبح 

 یَّنَّا ْم ع ذ اب  السَِّعیر و  ل ق ْد ز  وماً لِّلشَّی اِطیِن و  أ ْعت ْدن ا ل ه  ج  ع ْلن اه ا ر  ابِیح  و  ج  ص  نی ا بِم  آء  الدُّ   1السَّم 

پمممممم  بایممممممد دانسممممممت اممممممه آسمممممممان ماننممممممد سممممممقف اتمممممماقخ هسممممممت اممممممه هرگممممممز چراغهممممممایش 

 خاموش نشده اند و بدون سیم اشخ تا به امروز هم روشنایخ دارند.

و  اممممممه رنمممممم  و سممممممایه روشممممممن درختهمممممما و امممممموه همممممما بدرسممممممتخ و اگممممممر وارد محیطممممممخ شمممممم

مممممص نق ممممماش ممممممخ باشمممممد و ایمممممن  مممممر و تخص  امممممامالً حرفمممممه ا  رعایمممممت شمممممده، اینامممممار نشمممممان از تبح 

احمممممخ را امممممه خداونمممممد متعمممممال بمممممر رو  طبیعمممممت انجمممممام داده، همممممر چهمممممار فصمممممل و  نق اشمممممخ و طر 

  و حالمممممت همممممر مممممماه و همممممر روز و همممممر سممممماعت و همممممر دقیقمممممه و همممممر ثانیمممممه بمممممه همممممزاران رنممممم

 2خاصخ در مخ آیند.

اگممممر اتممممابخ باشممممد اممممه هممممر المممممه اش نیمممماز بممممه تفسممممیر طمممموالنخ باشممممد و هممممر جملممممه اش بمممما 

ممممخ داشممممته باشممممد نشممممان مممممخ دهممممد اممممه مؤل ممممف ایممممن اتمممماب شممممخص  جمممممالت دیگممممر رابطممممه   خاص 

بسمممممیار مممممماهر  بممممموده اسمممممت امممممه َحت مممممخ بمممممدون اممممممك گیمممممر  از ویراسمممممتار و بمممممدون وجمممممود خمممممط 

پشمممممت سمممممر همممممم قمممممرار داده اسمممممت، بلمممممه قمممممرآن اتمممممابخ اسمممممت امممممه ن یمممممر   در اتمممممابش الممممممات را

نمممممدارد و راهنمممممما  جممممماهالن و تسممممماین دهنمممممده   قلمممممب مؤمنمممممان و شمممممفا دهنمممممده   بیمممممماران ممممممخ 

ل ذهمممممن انسمممممانها را بممممما هنمممممر بالغمممممتش درو ممممممخ انمممممد سمممممپ  بممممما حمممممروف  باشمممممد. قمممممرآن امممممریم او 

 مروارید مانندش اهداف واالیش را در قلبها مخ اارد. 

ممممممه  إ ن  بممممممه وایممممممل احتیمممممماج نممممممدارد بلاممممممه بممممممه آینممممممه نیمممممماز دارد.  قممممممرآن ثْل  یثإ م   فَْلیَممممممأْتُوا ب َحممممممد 

ق ینَ      3َاانُوا َصاد 

                                                                 
. یعنمممممخ: )مممممما آسممممممان نزدیمممممك )بمممممه شمممممما( را بممممما چراغهمممممایخ )بمممممه نمممممام سمممممتارگان( آراسمممممته ایمممممم، 5سممممموره   مبارامممممه   ملمممممك/  1

 ، و برا  ایشان عذاب آتش سوزانخ را آماده ارده ایم(.و آنها را وسیله راندن اهریمنان ساخته ایم
 / تألیف بابك محمود 80/ ص1عقل، علم و عمل/ ج 2
. یعنممممممخ: )اگممممممر راسممممممت میگوینممممممد ) اممممممه محمممممممد خممممممودش قممممممرآن را از پممممممیش خممممممود سمممممماخته اسممممممت( 34سمممممموره مباراممممممه طممممممور/ 3

 سخنخ همچون آن را بیاورند و ارا ه دهند(.
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حایممممممخ از اممممموداخ پرسمممممید: یمممممك عمممممدد پرتقمممممال بمممممه تمممممو میمممممدهم تممممما بگمممممویخ خمممممدا اجاسمممممت  

اممممودك هممممم بمممما امممممال احتممممرام گفممممت: مممممن هممممم دو عممممدد پرتقممممال بممممه شممممما مممممخ دهممممم تمممما بگممممویخ خممممدا 

ه تعج ب ارد.اجا   نیست. حایم از باهوشخ آن بچ 

 )راست و دروغ( 

لمممممممخ همممممممر چمممممممه میگویمممممممد بممممممماور ممممممممخ امممممممنم چمممممممون  بزرگمممممممخ گفمممممممت سمممممممه پسمممممممر دارم او 

مخ را خممممممدا  مممممممخ هممممممر چممممممه میگویممممممد بمممممماور نمیاممممممنم چممممممون دروغگوسممممممت و سممممممو  راستگوسممممممت، دو 

 مرگش دهد چون مرا سرگردان ارده هم راستگوست و هم دروغگوم

 )از دست دادن قرآن( 

شخصممممممخ بمممممما عجلممممممه پممممممیش ابممممممن سممممممیرین آدم و گفممممممت: در خممممممواب دیممممممدم دنیمممممما و آخممممممرتم را 

از دسممممممت داده ام سممممممپ  شخصممممممخ نیممممممز آمممممممد و گفممممممت: در خممممممواب دیممممممدم دنیمممممما و آخممممممرتم را بممممممه 

ممممممخ گفمممممت تمممممو  لمممممخ گفمممممت تمممممو قمممممرآن را ُگمممممم امممممرد  و بمممممه دو  دسمممممت آورده امم ابمممممن سمممممیرین بمممممه او 

 قرآن را پیدا ارد .

 )زود به پاداش رسیدن( 

ز  انوشممممممیروان بمممممما همراهممممممانش بممممممه شمممممماار مممممممخ رفممممممت در راه دهقممممممان پیممممممر  را دیممممممد رو

امممممه درخمممممت گمممممردو ممممممخ امممممارد، انوشمممممیروان بمممممه او گفمممممت: تمممممو دیگمممممر پیمممممر شمممممده ا  و درخمممممت 

گمممممردو سمممممالها طمممممول ممممممخ اشمممممد تممممما بمممممار بیممممماورد  پیرممممممرد در جمممممواب گفمممممت: بلمممممه راسمممممت ممممممخ 

ممممممخ اممممماریم تممممما دیگمممممران گمممممویخ ولمممممخ دیگمممممران ااشمممممته انمممممد مممممما خمممممورده ایمممممم و اانمممممون همممممم مممممما 

بخورنممممممدم انوشممممممیروان از ایممممممن جملممممممه   پیرمممممممرد خوشممممممش آمممممممد و بممممممه همراهممممممانش دسممممممتور داد 

 تا هزار سا ه به او بدهند آنگاه پیرمرد گفت: دیدید ااشتَنَم چه زود ثمر داد.

 )بى شرمى در مقابل رزق(

ان مخ خورد. روز  دو برادر بودند اه یاخ پیش سلطان خدمت مخ ارد و دیگر  با زور بازوانش ن

اگر به خدمت پادشاه درآمده بود  اآلن از زحمت اارت خالص  برادر ثروتمند به برادر فقیرش گفت: تو هم
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مخ شد م برادر فقیرش به او گفت: تو هم اگر با زحمت و زور بازویت نان مخ خورد  اآلن از ذل ت و 

 بندگخ به پادشاه خالص مخ شد م 

: اگر تو هم مثل ما در درگاه پادشاه خدمت میارد  اانون مجبور نبود  به افالطون فیلسوف گفتند -

از شد ت فقر ریشه   گیاهان را بخور م افالطون هم در پاسخ آنها گفت: اگر شما هم مثل من به خوردن 

 ریشه   گیاهان عادت مخ اردید اآلن هرگز مجبور نبودید مثل سگها نوار  انسان مثل خودتان را بانید.

زنبور از باال، زحمت و اار اردن مورچه ا  را دید اه چقدر برا  اشیدن یك دانه به خانه  یك روز

اش تالش مخ اند و انسانها نیز خانه   او را ل ه مخ انند. زنبور پیش او رفت و گفت: چقدر خوار زندگخ 

عد از اارش او مخ انخم ولخ من به راحتخ و از بهترین غذاها مخ خورم. زنبور برا  مشاهده   مورچه ب

ابخ برد و در بهترین قسمت گوشت نشست و بقدر  خورد تا سیر و فربه  را به همراه خود به م ازه   قص 

گشت. ولخ قص اب با عصبانی ت آمد و با چاقویش او را زد و دو نیم ارد و مورچه آمد و جسد دو نیم شده 

جا نشیند اه خواهد و مرادش بود چنانش   او را اشان اشان با خود به خانه اش برد و گفت: هر اه آن

 ُاشند اه نخواهد و ُمرادش نبود.

 ) پنج چیز بدون پنج چیز دیگر( 

می دوست داشتن  لی اد عای تر  از خدا بدون پرهیز از گناه. دو  پن  چیز بدون پن  چیز بی فایده است: او 

م است فار بدون ندامت. چهارم عبادت بدون ا خالص و پنجم ُدعای بدون نی ت بهشت بدون عمل صالح، سو 

 . 1سالم

 ) سه عاِمل هالک(

کسی که عمل نیک  -2کسی که علمش زیاد باشد ولی به آن عمل نکند.  -1سه عامل هالک کننده است: 

 . 2کسی که با ُعلما بنشیند ولی قدر آنها را نداند -3انجام دهد ولی اخالص نداشته باشد و 

                                                                 
 تألیف بابک محمودی.  /208/ ص 3عقل، علم و عمل/ ج/ 1
 .محمودی بابک تألیف/ 409 ص/ 2/ج/ عمل و علم عقل، 2
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 )شش چیز تعّجب آور از شش کس(

مممممب چیمممممزشمممممش  شخصمممممی کمممممه ممممممی گویمممممد بنمممممد  خمممممدا هسمممممتم ولمممممی  -1شمممممش شمممممخصمم  از آور تعج 

اق خداسممممممت ولممممممی  -2از دیگممممممران مممممممی ترسممممممد.  شخصممممممی کممممممه مممممممی گویممممممد روزی دهنممممممده و رز 

شخصمممممی کمممممه ممممممی  -3زممممممانی کمممممه بمممممی پمممممول ممممممی شمممممود نزدیمممممک اسمممممت از تمممممر  سمممممکته کنمممممد. 

ش خبممممممری گویممممممد آخممممممرت از دنیمممممما بهتممممممر اسممممممت ولممممممی شممممممب و روز دنبممممممال دنیاسممممممت و از آخممممممرت

شخصممممممی کممممممه مممممممی گویممممممد مممممممرگ حتمممممممی اسممممممت و حتممممممماً مممممممی آیممممممد ولممممممی در عمممممممل  -4نممممممدارد. 

شخصمممممی کمممممه بمممممه پمممممدر و  -5طممممموری زنمممممدگی ممممممی کنمممممد کمممممه انگمممممارهیچ مرگمممممی در کمممممار نیسمممممت. 

مممممادرش بممممی حرمتممممی میکنممممد و حت ممممی آنهمممما را هممممر روز ُکتممممک مممممی زنممممد ولممممی زمممممانی کممممه پممممدر 

وتممممما چهمممممل روز لبممممما  سمممممیاه ممممممی و ممممممادرش ممممممی میرنمممممد، مرت مممممب بمممممه سمممممر و صمممممورتش میزنمممممد 

شخصممممممی کممممممه مممممممی گویممممممد خممممممدایا مممممممرا فممممممردا در امتحممممممان موف ممممممق کممممممن ولممممممی هنگممممممام  -6پوشممممممد. 

 امتحان از دیگران تقل ب می کند و به خدا اعتماد ندارد. 

 )هفت کیلومتر برای هفت حکمت(

هفمممممت کیلمممممومتر بمممممرای هفمممممت سمممممخن بممممما ارزش. دانشممممممندی بمممممرای هفمممممت سمممممؤالش هفمممممت کیلمممممومتر 

چمممممه چیمممممزی از سمممممنگین تمممممر از آسممممممان اسمممممت   -1تممممما آنهممممما را از عمممممالمی بپرسمممممد.  را طمممممی نممممممود

 -4چمممممه چیمممممزی از سمممممن  سمممممخت تمممممر اسمممممت   -3چمممممه چیمممممزی از زممممممین وسمممممی  تمممممر اسمممممت   -2

 -6چممممممه چیممممممزی از زمهریممممممر سممممممردتر اسممممممت   -5چممممممه چیممممممزی از آتممممممش سمممممموزاننده تممممممر اسممممممت  

از زهمممممر کشمممممنده چمممممه چیمممممزی از یتمممممیم ضمممممعیفتر و  -7چمممممه چیمممممزی از دریممممما عمیمممممق تمممممر اسمممممت  و 

 تر است  

وسممممممی  تممممممر از  -2سممممممنگین تممممممر از آسمممممممان تهمممممممت بممممممه پاکممممممدامن اسممممممت.  -1عممممممالم جممممممواب داد: 

از آتممممممش  -4از سممممممن  سممممممخت تممممممر قلممممممب کممممممافر اسممممممت.  -3زمممممممین سممممممخن حممممممق  گفممممممتن اسممممممت. 

از  -6از زمهریممممممر سممممممردتر اخممممممالق منافقممممممان اسممممممت.  -5سمممممموزاننده تممممممر، حسممممممد حسممممممود اسممممممت. 

آشمممممکار شمممممدن سمممممخن چینمممممی از زهمممممر خطرنممممماکتر  -7سمممممت و دریممممما عمیمممممق تمممممر دل انسمممممان قمممممان  ا

 و خود سخن چین از یتیم بدتر و ضعیف تر است. 
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 )چهار مروارید از میان چهار هزار مروارید(

شمممممقیق بلخمممممی گفمممممت: ممممممن از چهمممممار همممممزار سمممممخن چهارصمممممد تممممما و از چهمممممار صمممممد تممممما چهمممممار 

 سخن را برگزیده ام:

محبت به مال  -2جهن م می کشاند.  گوش به خواهش های زن جاهل نده چون انسان را تا -1

از کارهای  -3را از دلت بیرون کن چون امروز در دست توست و فردا در دست دیگری است. 

شک بر انگیز دوری کن چون دل انسان ُمفتی است و از حرام می ترسد و با حالل آرامش می 

 تا به صحت کاری اطمینان نداری آن را انجام مده.  -4یابد و 

گرفتمممممار شمممممدن  -2سسمممممتی و غفلمممممت در عبمممممادت.  -1چیمممممز قلمممممب انسمممممان ممممممی میمممممرد: در چهمممممار 

 دوری کردن از ذکر و قرآن.  -4حرص و طم  به ثروت و  -3به غم و اندوه 

پرخممممموری )همممممر چنمممممد از حمممممالل باشمممممد(.  -1و چهمممممار چیمممممز قلمممممب انسمممممان را سمممممخت ممممممی کنمممممد:  

آرزو و  -4نمممممممده و از یممممممماد بمممممممردن گناهمممممممان گذشمممممممته وممممممممرگ آی -3ُمجالسمممممممت بممممممما بمممممممدکاران.  -2

 خندیدن زیاد.

ر مممممممی نمایممممممد:  زیمممممماد ذکممممممر کممممممردن و قممممممرآن  -1و چهممممممار چیممممممز قلممممممب انسممممممان را سممممممالم و منممممممو 

 -4صممممممدقه دادن در پنهممممممانی و  -3هممممممر شممممممب بیسممممممت بممممممار بممممممه مممممممرگ فکممممممر کممممممردن  -2خوانممممممدن 

 .  1کم خوری و مجالست با ُعلما و فُضال

 )چهار حّجت در قیامت برای چهار گروه(

 در قیامت چهار گروه را به چهار ک  حجت قرار می دهدخداوند متعال 

وقتیکه ثروتمندی می گوید خداوندا ثروتم نگذاشت که تو را عبادت نمایم خداوند  -ثروتمندان -1

متعال حضرت سلیمان را پیش می آورد و می گویند ما به سلیمان همه ثروتها و قدرتهای دنیا را 

می گویند پروردگارا ما به خاطر اینکه زیر  -ُغالمان -2ود  دادیم پ  چرا او باز از ما غفلت ننم

دست دیگران بودیم نتوانستیم تو را عبادت نماییم خداوند متعال حضرت یوسف را می آورد و می 

می گویند  -فُقرا -3گوید یوسف نیز غالم و برده عزیز مصر بود پ  چرا باز از ما اطاعت نمود  

دمان نمی توانستیم تو را عبادت نماییم خداوند متعال حضرت عیسی پروردگارا ما به عل ت فقر شدی

را پیش می آورد و می گوید در دنیا کسی فقیر تر از عیسی نبود پ  چرا ما را بخوبی اطاعت می 

                                                                 
 به کوشش ابولیث سمرقندی 2تنبیه الغافلین/ ج  1
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می گویند پروردگارا ما به عل ت بیماریمان نمی توانستیم تو را عبادت نماییم  -بیماران -4کرد  

ب را که قافله ساالر صابران است می آورد و می گوید ما به او چنان خداوند متعال حضرت ایو

بیماری عطا کرده بودیم که به کسی در دنیا مثل او بیماری نداده بودیم ولی از ذکر و عبادت ما 

 .  1غافل نبود

 )ربا خواری(

فرمممممممود: در شممممممب معممممممراج صممممممدای رعممممممد و بممممممرق شممممممدیدی از آسمممممممان مممممممی    پیممممممامبر اکممممممرم 

همممممی را مشممممماهده نممممممودم کمممممه شمممممکم همممممای آنهممممما ماننمممممد دیگهمممممای بسمممممیار بمممممزرگ بمممممود شمممممنیدم و گرو

و در درون آنهمممممما مارهمممممما وعقربهممممممای وحشممممممتناکی بممممممود کممممممه مرت بمممممماً آنهمممممما را از درون نممممممیش مممممممی 

زدنمممممد؛ گفمممممتم: سمممممبحان ّللا  اینهممممما چمممممه کسمممممانی هسمممممتند به ممممممن گفتمممممه شمممممد ربممممماخوارانماگر در همممممر 

شممممهر نممممابود مممممی گممممردد و هممممر کمممم  بممممدون علممممم شممممهر ربمممما خمممموردن و زنمممما کممممردن عممممام شممممود، آن 

شممممرعی وارد معاملممممه گمممممردد بممممه ربمممماخوردن مبمممممتال مممممی شمممممود. بممممه همممممین جهمممممت حضممممرت ُعممممممر 

d  آممممممموختن علممممممم تجممممممارت را بممممممرای بممممممازاری همممممما واجممممممب کممممممرده بممممممود و هممممممر کسممممممی کممممممه علممممممم

. رسممممممول گرامممممممی اسممممممالم 2تجممممممارت را نمممممممی دانسممممممت از ایممممممن کممممممار او را محممممممروم مممممممی سمممممماخت

sبمممممما و »ران مممممممی فرمایممممممد: در مممممممورد ربمممممماخوا َد الر   بمممممما َو َشمممممماه  بمممممما و َکات ممممممَب الر   ممممممَل الر   ُ آک  لَعَممممممَن ّللا 

بممممما مممممَل الر   یعنمممممی خداونمممممد خورنمممممده ربممممما را، دهنمممممده ربممممما را، نویسمممممنده ربممممما را و شممممماهد ربممممما «. ُمَوک  

 . 3را و موکل ربا را لعنت کرده است

 ی سازد. ربا سبب بیکارگی می شود و ش عله و شوق تالش را خاموش م -

بممممرای ربمممما خمممموار و ربمممما دهنممممده همممممین بمممم  کممممه حاصممممل پممممول هممممای زحمممممت کشممممیده شممممده را بممممه 

 جیب فاسد ترین و اَبله ترین و از همه مهم تر دشمن اسالم می ریزند.  

بمممممماب دارد کممممممه  73یممممممک درهممممممم ربمممممما از سممممممی و شممممممش بممممممار زنمممممما کممممممردن بممممممدتر اسممممممت و ربمممممما 

عبمممممه بممممما ممممممادر و خمممممواهرش عممممممل کممممموچکترین بممممماب آن مثمممممل ایمممممن اسمممممت کمممممه شمممممخص در داخمممممل ک

                                                                 
 2کیمیای سعادت/ ج  1
 .محمودی بابک تألیف/ 162 ص/ 3/ج/ عمل و علم عقل، 2
 . صحیح ترمذی 3
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ممممممی فرمایمممممد: کسمممممی کمممممه بمممممه دیگمممممری وام ممممممی دهمممممد sشمممممنی  را انجمممممام ممممممی دهمممممدم و آنحضمممممرت 

 . 1حتی هدیه از وام گیرنده نگیرد

 )نجات دهندگان چهارگانه(

 رزق بدون مال حرام.  -4قلب بدون کینه و  -3نماز بدون غفلت  -2روزه بدون غیبت  -1

 )شناسایی روح مریض(

مجل  دینی و موع ه خوابش بگیرد و یا در مساجد نسبت به خواندن  اگر شخصی در -

نماز سستی بورزد ولی هنگام تماشای تلویزیون بی حرکت باشد و آدام  بجود، روح چنین 

 شخصی مریض است و باید مورد معالجه قرار گیرد چون بیشتر به باطل گرایش دارد. 

 )چهار چیز برنگشتنی(

 و زمان گذشته.  -4تقدیر جاری شده  -3ا شده تیر ره -2کالم گفته شده   -1

 )ناله زمین از چهار چیز(

افترایی که  -4خون به ناحق  ریخته شده  -3آب ُغسل ریخته شده بر روی زناکار  -2خواب بین طلوعین   -1

 به ناحق به پاکدامنی زده شود. 

 

 )دوست داشتنی های سه گانه(

لممممممی عطممممممر، مممممممن از دنیممممممای شممممممما چممممممه چیمممممم :فرمممممممود sپیممممممامبر اکممممممرم ز را دوسممممممت مممممممی دارم: او 

می زن صمممممالحه. حضمممممرت ابممممموبکر  ممممممی نمممممماز و سمممممو  گفمممممت: راسمممممت گفتمممممی ممممممن همممممم سمممممه دو 

م اینکممممممه بممممممه روی مبممممممارک تممممممو  ل اینکممممممه دختممممممرم در نکمممممماح توسممممممت، دو  چیممممممز را دوسممممممت دارم: او 

م اینکمممممممه ممممممممالم را در راه اسمممممممالم خمممممممرج نممممممممایم. حضمممممممرت ُعممممممممر  او را  نگممممممماه کمممممممنم و سمممممممو 

م نهمممممی تصمممممدیق کمممممرد و  ل اممممممر بمممممه معمممممروف، دو  گفمممممت: ممممممن همممممم سمممممه چیمممممز را دوسمممممت دارم؛ او 

                                                                 
 . تفسیر مشکات/ تفسیر مبارکه سوره حجرات 1
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م لبمممممممما  کهنممممممممه پوشممممممممیدن را. حضممممممممرت عثمممممممممان  او را تصممممممممدیق کممممممممرد و از منکممممممممر و سممممممممو 

م پوشمممممماندن یتیمممممممان  ل اطعممممممام گرسممممممنگان، دو  گفممممممت: مممممممن هممممممم سممممممه چیممممممز را دوسممممممت مممممممی دارم؛ او 

م خوانمممممدن قمممممرآن. حضمممممرت علمممممی  ن همممممم سمممممه چیمممممز او را تصمممممدیق کمممممرد و گفمممممت: مممممم و سمممممو 

م در  م شمشممممممیر بممممممر بممممممدن دشمممممممنان اسممممممالم زدن و سممممممو  ل مهمممممممانی کممممممردن، دو  را دوسممممممت دارم؛ او 

گفممممممت: مممممممن نیممممممز سممممممه چیممممممز را دوسممممممت . حضممممممرت حسممممممن 1گرمممممممای تابسممممممتان روزه گممممممرفتن

م سمممممممالم  ممممممماهر. حضمممممممرت حسمممممممین  م نمممممممماز شمممممممب و سمممممممو  لمممممممی اطعمممممممام فقیمممممممر، دو  ممممممممی دارم؛ او 

م  گفمممممت: ممممممن همممممم سمممممه چیمممممز را دوسمممممت ممممممی دارم؛ ، دو  ل بمممممر حمممممذر کمممممردن ممممممردم از شمممممر  او 

م اجممممممرای حممممممدود الهممممممی روی زمممممممین. جبر یممممممل  دعمممممموت کممممممردن مممممممردم بممممممه سمممممموی خیممممممر و سممممممو 

 م پشممممممتیبانی ل راهنمممممممایی گمراهممممممان، دو  گفممممممت: مممممممن هممممممم سممممممه چیممممممز را دوسممممممت مممممممی دارم؛ او 

م کمممممالم وحمممممی و میکا یمممممل گفمممممت: بمممممه تحقیمممممق خداونمممممد متعمممممال نیمممممز سمممممه  از عبمممممادت کننمممممدگان و سمممممو 

م زبممممممانی چیممممممز  م قلبممممممی شمممممماکر و سممممممو  ل تنممممممی صممممممابر، دو  را بیشممممممتر از هرچیممممممزی دوسممممممت دارد؛ او 

 . 2ذاکر

 )عالمت های جنّتی و جهنّمی(

 . و قلب َرحیم. 4. دست َسخی 3. زبان شیرین 2. روح ملیح 1اهل جن ت: 

 . و زبان تلخ. 4. روی عبو  3. دست بَخیل 2. قلب قَسی 1اهل جهن م: 

 )انسان های  ربعه(

. بخیل می خورد و عطا 3. کریم نمی خورد و عطا می کند. 2خی می خورد و عطا می کند س .1

 . و ل یم نه می خورد و نه عطا می کند. 4نمی کند 

 )اوقات باز شدن درهای رحمت الهی(

. 4. هنگام نگاه پر محبت فرزند به روی پدر و مادرش 3. هنگام باز شدن در کعبه 2موق  نزول باران  .1

 زدواج کردن. و هنگام ا

                                                                 
 . تألیف ابن حجر عسقالنی توشه راه نجات/ 1
 .محمودی بابک تألیف/ 300 ص/ 3/ج/ عمل و علم عقل، 2
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 )به نه نفر نباید سالم داد(

کسی که  -5شخص مشروب خوار  -4مسلمان رباخوار  -3یهودی زناکار  -2نصرانی حرام خوار   -1

شاعر مذ مت کننده  -8کسی که در حال نماز است.  -7کسی که علناً گناه می کند.  -6در حمام است. 

 .   1و شخص مخن ث همجن  باز -9مؤمنین 

  

 ()همنشینی

 -1پیامبـممممممـر اکممممممـرم صممممممل ی ّللا  علیممممممه و آلممممممه و سممممممل م فرمممممممود: بمممممما پممممممن  دسممممممته همنشممممممینی کنیممممممد: 

کسمممممانی کمممممه شمممممما را از تکب مممممر بمممممه فروتنمممممی  -2کسمممممانی کمممممه شمممممما را از شمممممک  بمممممه یقمممممین آورنمممممد. 

 -4کسمممممممانی کمممممممه شمممممممما را از ریممممممما و ت ممممممماهر بمممممممه اخمممممممالص و صمممممممدق بکشمممممممانند.  -3بیاورنمممممممد. 

کسمممممانی کمممممه شمممممما را از حمممممب   -5ن بمممممه وفممممماداری بکشمممممانند. کسمممممانی کمممممه شمممممما را از خیانمممممت کمممممرد

 مال به بی رغبتی نسبت به دنیا سوق دهند. 

 و با پن  ک  هم نباید همنشین شد: 

 چون حاضر است تو را به خاطر یک لقمه نان بفروشد.  -فاسق  -1

 چون هنگام ثروتش نفعی به تو نمی رساند.  -بخیل  -2

 د ولی در واق  به تو ضرر می رساند. چون میخواهد به تو نف  برسان -احمق  -3

چون او مثل سراب یا آب نما است، دور را نزدیک و نزدیک را به تو دور  -دروغگو -4

 نشان می دهد. 

 چون خداوند متعال در سه موض  از کتابش او را لعنت کرده است.  -قاط  رحم  -5

 و شیطان( )عیسی مسیح 

ممممممـالم(  ابلممممممی  را دیممممممد متوجممممممه شممممممد پممممممن  تمممممما االغ وقتممممممی حضممممممرت روح ّللا  عیسممممممی )علیممممممـه الس 

بالفاصمممممله پرسمممممید:  جلممممموی اوسمممممت و بمممممر روی همممممر کمممممدام بممممماری بسمممممته اسمممممت. آنحضمممممرت 

ایمممممن بارهممممما چیسمممممتند م ابلمممممی  گفمممممت: ایمممممن بارهممممما تجمممممارت ممممممن هسمممممتند و اکنمممممون طالمممممب مشمممممتری 

 آنها هستم. 

                                                                 
 .محمودی بابک تألیف/ 109 ص/ 3/ج/ عمل و علم عقل، 1
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لممممممی بممممممار جممممممور و سممممممتم اسممممممت. حضممممممرت  پرسممممممید: چممممممه جنسممممممی اسممممممت  ابلممممممی  گفممممممت: او 

 فرمود: مشتری آن کیست  ابلی  گفت: سالطین و حک ام.  حضرت 

بمممممر و  می بمممممار ک  ممممممی بمممممار حسمممممد و نفممممماق اسمممممت و مشمممممتری آن مردممممممان بمممممی فهمممممم اسمممممت و سمممممو  دو 

مممممال و  َطمممممم  اسمممممت و مشمممممتری آن ُعلمممممما هسمممممتند. چهمممممارمی بمممممار خیانمممممت اسمممممت و مشمممممتری آن حم 

 .   1هستند نوکرانند و پنجمی بار حیله و مکر است و مشتری آن زنان بی ایمان

 

 و ریاکار( a)عیسی مسیح 

هرگممممممز آشممممممکارا دروغگممممممو را مالمممممممت نکممممممرد، هرگممممممز آشممممممکارا سممممممارق  حضممممممرت عیسممممممی 

ممممما آشمممممکارا نقممممماب زشمممممت ریاکمممممار را پمممممایین افکنمممممد  را مالممممممت نکمممممرد یممممما قاتمممممل را یممممما زانمممممی رام ام 

 و او را ُرسوا ساخت. 

 )غریب(

ی وطممممممن اسممممممت و فقممممممر در حضممممممرت علممممممی )کممممممرم ّللا  وجهممممممه( مممممممی فرمایممممممد: ثممممممروت در غریبمممممم

وطمممممممن غریبمممممممی اسمممممممت و بزرگتمممممممرین غریبمممممممی آن اسمممممممت کمممممممه شخصمممممممی بمممممممی دوسمممممممت شمممممممود و 

عمممممالمی کمممممه ممممممردم  -1ممممممی فرمایمممممد: غریمممممب چهمممممار گونمممممه اسمممممت:  حضمممممرت اممممممام صمممممادق 

اسمممممممیری کمممممممه در دسمممممممت  -3مسمممممممجدی کمممممممه خمممممممالی از ممممممممردم باشمممممممد.  -2احممممممموال او را نپرسمممممممند. 

 آن را نخوانند.  و قرآنی که در خانه بماند و -4کف ار بیفتد. 

 

 )ِحلم(

چیزی را که دوست نداری نخور، با نام خدا شرو  کن و قبل از سیر شدن دست از غذا   -1

اگر کسی به تو بگوید یکی به من بگویی ده تا به تو بر می گردانم تو بگو اگر ده تا   -2بکش. 

خدا مرا هدایت  اگر کسی تو را ناسزا بگوید، بگو اگر راست می گویی -3بگویی، یکی نشنوی. 

                                                                 
 داستان پیامبران به کوشش لطیف راشدی.  1
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و اگر کسی تو را تهدید  -4کند و بیامرزد و اگر دروغ بگویی خدا تو را هدایت کند و بیامرزد. 

 به مرگ کرد تو او را عفو کن. 

 

ممممممی فرمایممممممد: همممممر کممممم  چهمممممار عمممممممل را در دنیممممما حفممممم  کنمممممد، در دنیمممممما و پیامبمممممـر اکمممممـرم 

و را محمممممروم کمممممرده بخشمممممش بمممممرای کسمممممی کمممممه تممممم -1آخمممممرت سمممممرمایه دار و سمممممعادتمند اسمممممت: 

صممممله رحممممم کممممردن بمممما کسممممی  -3عفممممو کممممردن کسممممی کممممه بممممه تممممو  لممممم نممممموده اسممممت.  -2اسممممت. 

و تممممرک کممممردن دعمممموا و جممممدل در حممممالی کممممه حممممق  بمممما  -4کممممه بمممما تممممو قطمممم  رابطممممه کممممرده اسممممت. 

 .  1تو است و فرمود: برای ترک کننده جدل در بهشت خانه بزرگی عطا خواهد شد

 -1سمممممه کممممم  در سمممممه وقمممممت شمممممناخته ممممممی شممممموند:  ممممممی فرمایمممممد:  حضمممممرت لقممممممان حکمممممیم 

 و دوست در وقت تنگی و سختی.  -3شجا  در وقت جن   -2حلیم در وقت خشم 

   

 یلیبمممممه گونمممممه راسمممممت تمممممو سممممم ی: اگمممممر کسمممممدیمممممفرمایالسمممممالم( مممممم هیممممم)عل یسمممممیحضمممممرت ع

 دیممممبممممه تممممو بگو یاگممممر سممممرباز ٬بزنممممد یلیسمممم زیممممتمممما بممممه آن ن ریممممبزنممممد تممممو گونممممه چمممم  خممممود را بگ

اگممممر  ٬کممممن فیممممبممممه تممممو فحممممش دهممممد تممممو او را تعر یاگممممر کسمممم ٬بممممدو لیممممتممممو دو ما بُممممدو لیممممما کیمممم

کممممرد تممممو  تیاز دسممممت تممممو شممممکا یکسمممم گممممراو دعمممما کممممن و ا یبممممه تممممو لعنممممت بفرسممممتد تممممو بممممرا یکسمممم

 لبا  تازه بخر. شیبرا

 ایممممممآ کنممممممدیممممممم تیمممممممممممممرا اذ یبممممممرادر دیالسممممممالم( پرسمممممم هیمممممم)عل یسممممممیاز حضممممممرت ع بتممممممر 

ود: هفممممممت مرتبممممممهم بلکممممممه بممممممرادرت را هفتمممممماد اسممممممت  فرممممممم یهفممممممت مرتبممممممه او را ببخشممممممم کمممممماف

 2.یاست ببخش ستهیمرتبه شا

 عمر( ادکنندگانی)ز

خمممممممموش  -۴کممممممممردن  یبمممممممما آرامممممممممش زنممممممممدگ -3 عممممممممتیگممممممممردش در طب-2صممممممممله رحممممممممم -1

عبممممممادت  -8  گانیاحتممممممرام بممممممه همسمممممما -7احسممممممان کممممممردن  -۶ وانمممممماتیاحتممممممرام بممممممه ح -۵ یاخالقمممممم

 .انهیو صدقه مخف -9سر وقت 

                                                                 
 2صحیح مسلم/ ج  1
 .یمت یریتفس لیانج 2
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 کردن حافظه(  ادی)ز

 -۵َعَسمممممممل خممممممموردن  -۴حجاممممممممت کمممممممردن -3حفممممممم  کمممممممردن قمممممممرآن -2خوانمممممممدن قمممممممرآن  -1

خممممممموردن  -8خممممممموردن چ نمممممممدر  -7روز دوشمممممممنبه نممممممماخن هممممممما را گمممممممرفتن  -۶کمممممممرف  خممممممموردن 

خمممممممموردن سممممممممرکه  -12خمممممممموردن تُممممممممرن   -11خمممممممموردن فنممممممممدق  -10خمممممممموردن پسممممممممته  -9کممممممممدو 

 1و مسافرت کردن. -1۴مسواک کردن  -13 یعیطب

 کردن رزق ( ادی) ز

 -۴احتمممممممممرام بمممممممممه بزرگمممممممممان  -۴زکمممممممممات دادن  -3صمممممممممدقه دادن  -2 یاخالقمممممممممخممممممممموش  -1

و ذکممممممر ال  -8نممممممماز شممممممب  -7را شممممممب همممممما خوانممممممدن   یمممممموره واقعممممممه و  -۶قط  درختممممممان عممممممدم

 .میالع  یحول و ال قوه اال باّلل  العل

 کنندگان قلب( کی)تار

بممممممممما ثروتمنمممممممممدان  ینیهمنشممممممممم -۵گنممممممممماه  -۴عمممممممممدم ذکمممممممممر  -3 یپُرحرفممممممممم -2 یپُرخمممممممممور -1

 2چهل روز پشت سرهم گوشت خوردن. -۶غافل 

 )اجابت کنندگان دعا( 

توسممممممل بممممممه رحمممممممت خممممممدا  -۴حضممممممور قلممممممب  -3فرسممممممتادن صمممممملوات  -2گفممممممتن بسممممممم ّللا   -1

 گمممممرانیو د -8 نیعمممممدم عممممماق والمممممد -7عمممممدم حمممممرام بمممممودن غمممممذا  -۶عمممممدم حمممممرام بمممممودن لبممممما   -۵

 را در دعا کردن بر خود مقدم نمودن.

 فقر ( ادکنندگانی) ز

 انیممممممممکمممممممرر م دنیمممممممخواب -۴دشمممممممنام دادن  -3بمممممممه مسممممممملمان  انمممممممتیخ -2ردن زنممممممما کممممممم -1

چمممممون سمممممنت  دیمممممبعمممممداز  همممممر خواب دیمممممبعمممممداز نمممممماز عصمممممر ) با دنیمممممخواب -۵م مممممرب و عشممممماء 

 آورد  یم یوانگیچون د اندبعد از عصر را من  کرده  دنیاست و رسول خدا خواب

                                                                 
 .یبابک محمود فیتأل/ 3۵0صفحه /  2کتاب عقل و علم و عمل ج  1
 .یبابک محمود فیتأل. 2۵3صفحه / 2کتاب عقل و علم و عمل ج  2
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قسممممممممم  -9 مممممممممال حممممممممرام خمممممممموردن . -8 دروغ گفممممممممتن. -7 .یربمممممممما خمممممممموار -۶ .ییگممممممممدا -۵

 1دروغ.

 ) نجات دهندگان ازدوزخ ( 

 -۴ ریممممممممدادن لبمممممممما  بممممممممه مممممممممومن فق -3 بخمممممممماطرتر  خممممممممدا. هیممممممممگر -2 روزه گممممممممرفتن. -1

ذکرکممممممممممممردن  -۶ چهممممممممممممل روز باجماعممممممممممممت نمازخوانممممممممممممدن  -۵ درخلمممممممممممموت نمازشممممممممممممکرخواندن.

 ازپشت سرمسلمان. بتیدف  غ -7 وقران خواندن .

 )اّمهات ( 

 :  شودیم میبه چهار قسم تقس درما وسلم فرمود: یصل عل امبراکرمیپ

ممممممادر  -3 اسمممممت. ییممممممادر ادبهممممما ـمممممـ کمممممم گمممممو -2 اسمممممت. یمادرعبادتهممممما ــمممممـ کمممممم گنممممماه -1

 است. یومادر داروها ــ کم خور -۴ آرزوها ــ صبر است.

 ب انس بن مالک( ملسو هيلع هللا ىلص امبریپ تیّ ) وص 

 مممممممممردم باشممممممممم ، فرمود:ازعممممممممذاب خممممممممدا بتممممممممر  . نیدانمممممممماتر خواسممممممممتمخممممممممدا . ازرسممممممممول

دلممممممم روشممممممن  خواسممممممتم ازمؤمنممممممان باشممممممم .فرمممممممود: پمممممم  شممممممب وروز قممممممران بخمممممموان. خواسممممممتم

شممممممامل حممممممالم گممممممردد  یرحمممممممت الهمممممم خواسممممممتم مممممممرگ را ذکممممممر کممممممن  شممممممهیباشممممممد.فرمود: پمممممم  هم

افممممممت نرسممممممد .فرمممممممود: بممممممه خممممممدا  میبممممممرا یازدشمممممممن خواسممممممتم رفتممممممارکن. کیمممممم.فرمممممممود: بممممممامردم ن

مممممممممل نمممممممممما  .خواسمممممممممتم عممممممممممرم اشزکاربیپره .فرمود:میخوارنباشمممممممممممممممممممردم  شیپممممممممم خواسمممممممممتم توک 

باشمممممممد.فرمود: دا مممممممم   یوسممممممم میمممممممروز خواسمممممممتم رحمممممممم کمممممممن . صمممممممل  شمممممممود .فرممممممممود    یطممممممموالن

 خواسممممممتم درآتممممممش نسمممممموزم .فرمممممممود: پمممممم  چشممممممم وزبانممممممت رامهممممممارکن . خواسممممممتم الوضمممممموباش ، 

نممممممرود .فرمممممممود: پمممممم   میآبممممممرو خواسممممممتم بکممممممن. یوزار هیمممممم: پمممممم  گر فرمممممممود .زنممممممدیگناهممممممانم بر

 مخمممممواه یزیمممممچ یممممممردم باشمممممم .فرممممممود؛ ازکسممممم نیتمممممر نیسمممممنگ خواسمممممتم رامبمممممر. یکسممممم یآبمممممرو

                                                                 
 یبابک محمود فیتأل. 380صفحه . 2کتاب عقل. علم وعمل ./ ج 1
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باشمممممد  ادیمممممرزقمممممم ز خواسمممممتم قبمممممرم تنممممم  نباشمممممد .فرممممممود: سممممموره ُملمممممک را بخممممموان و خواسمممممتم

 1،فرمود : پ  هرشب سورة واقعه را بخوان.

 (ادیز دنی) خواب 

  کنممممممممدیُعمممممممممر را کوتمممممممماه م -3 .رانممممممممدیمیدل را م -2 .شممممممممودیبممممممممدن م ینیباعممممممممث سممممممممنگ -1

 .کندیکرم م دیودرشکم تول -۶ .کندیم نیبدن را سنگ -۵ .کندیرن  را زرد م -۴

 داغ( ی) غذاها 

قمممممممدرت  -3 .کنمممممممدیدهمممممممان را خشمممممممک م -2 .شمممممممودیم یسمممممممرطان ممممممممر دیمممممممباعمممممممث تول -1

 -۶ .کنمممممدیچشمممممم همممممارا کمممممم نمممممور م -۵ .کنمممممدیم نیگممممموش همممممارا سمممممنگ -۴ .بمممممردیم نیرا ازبممممم یبمممممدن

 -9 .بممممممممردیم نیرااز بممممممممبرکممممممممت  -8 .کنممممممممدیچهممممممممره رازرد م -7 .کنممممممممدیذهممممممممن را کممممممممم همممممممموش م

 2شود. یوباعث خشم م ادیصفرارا ز

 (یعیسرکه طب دی) فوا 

 -۴ اورد یبرکمممممممت مممممممم -3 بمممممممرد. یمممممممم نیفقمممممممر راازبممممممم -2 .کنمممممممدیم فیشمممممممهوت راضمممممممع -1

 .⅔کندیم ادیعقل راز

 (نهای) بهتر 

بمممممه ممممممردم  رشیممممماسمممممت کمممممه خ یشماکسممممم نیبهتر:دیمممممفرمایوسممممملم م یاکمممممرم صمممممل علممممم امبریمممممپ

ش بممممممه کسمممممم  یعلمممممم حضممممممرتو  باشممممممد ریممممممخ دیممممممقُفممممممل شممممممر کل شممممممهید وهمنرسمممممم یبرسممممممد و شممممممر 

 نیجهادهمممممما جنمممممم  بممممممانف  اسممممممت .وبهتممممممر نیعممممممدل اسممممممت .بهتممممممر اسممممممتهایس نیبهتممممممر:  دیممممممفرمایم

 فقرها جهل است. نیثروتها عقل است وبدتر

                                                                 
 . یترمذ حیصح 1
 یبابک محمود فیمعده/ تأل یها یماریدکترشفابخش /بخش ب 2
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 )مردم شش دسته هستند( 

ماننمممممد گرگهممممما  -2 کشمممممندیکمممممه ممممممردم رام ینیو پلنممممم  ــمممممـ حکمممممام وسمممممالط ریماننمممممد شممممم -1

مممممممار -  فیمممممممان را تعر شمممممممانیکممممممماال ان را ممممممممذم ت وهنگمممممممام فمممممممروش کاال دیمممممممهنگمممممممام خر کمممممممه یتُج 

مردمممممممان بمممممممدزبان  -ا ماننممممممد سممممممگه -۴وشمممممممهوت رانممممممان  اشممممممانی  ع -ماننممممممد خمممممموک  -3  کننممممممدیم

ممممممماران ودورو -ماننمممممممدروباهان  -۵وخشمممممممن  مؤمنمممممممان  -ماننمممممممد گوسمممممممفندان  -۶ومنافقمممممممان  انیممممممممک 

درنمممممد  یوگوشمممممتش رامممممم ننمممممدیچیرا ممؤمنمممممان ماننمممممد گوسمممممفندان هسمممممتند کمممممه پشممممممش  یبمممممه راسمممممت

 1.شکنندیواستخوانش را م

 رانممممممهیبممممممه خرابممممممه و لیوارد شممممممود ان خانممممممه را تبممممممد یاسممممممت کممممممه ب هرخانممممممه ا زیچنممممممدچ

 شده وارد شود. دهیکه به ان مال دزد یخانه ا - 1کنندیم

کمممممممه دران  یخانمممممممه ا  - 3ات فممممممماق افتممممممماده باشمممممممد . یک دران طمممممممالق اجبمممممممار یخانمممممممه ا - 2 

 عمل نشود. تی  م تیکه دران به وص   یخانه ا - ۴ود.زکات داده نش

کمممممممممه دران بمممممممممه امانمممممممممت  یخانمممممممممه ا   - ۶کمممممممممه دران شمممممممممراب وارد شمممممممممود . یخانمممممممممه ا- ۵

 2که دران عمل زنا انجام شود  یخانه ا -7شود. . انتیمردم خ

 (طانی) چهاربارناله ش

 فرستاده شد. نیک ادم به زم یروز -2ک لعنت شد . یروز -1

و زممممممممان نمممممممزول سمممممممورة  -۴وسممممممملم . یعلممممممم یاکمممممممرم صمممممممل یدن نبمممممممروز مبعممممممموث شممممممم -3

 حمد.

 نابود کننده( زیچ ازدهی)

توبمممممممه  -3 تکب مممممممرعلم را -2 را یبمممممممد یکمممممممین -1. خممممممموردیرام زیمممممممچ ازدهیممممممم زیمممممممچ ازدهیممممممم

 -8 صممممممممممدقه بممممممممممال را -7 َغممممممممممم عمممممممممممر را -۶ عممممممممممدل  لممممممممممم را -۵ دروغ رزق را -۴ گنمممممممممماه را

                                                                 
 یبابک محمود فیتأل.381صفحه  2عقل،علم وعمل ج/  1
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 راتیمممممممموحسممممممممادت خ -11راحسممممممممنات  بممممممممتیغ -10 بخالممممممممت سممممممممخاوت را -9 غضممممممممب عقممممممممل را

 1را.

 ) بهتر و بدتر(

لممممممدیمممممفرمایوسمممممملم م یصمممممل علمممممم یگراممممممم رسمممممول  مممممممانیا ی: دوخصمممممملت ازهمممممممه بهترنمممممد؛ او 

مممممم یبمممممه خمممممدا ل نفممممم  رسممممماندن بمممممه ممممممردم ودوخصممممملت ازهممممممه یمتعمممممال ودو  شمممممرک ب  یبدترنمممممداو 

م یخدا  و فرمود: گرانیضرر رساندن به د یمتعال ودو 

وحکمممممممممممت علماسممممممممممت چممممممممممون خداونممممممممممدمتعال دو .گمممممممممموش دادن بممممممممممه پنممممممممممد  نیبهتممممممممممرازا 

مممممممرده راهممممممم بممممممااب علممممممم  یدلهمممممما کنممممممدیمممممممرده رابممممممااب بمممممماران زنممممممده م نیهمانگونممممممه کممممممه زممممممم

 2.داردیوحکمت زنده نگه م

 دوگانه( ی) حکمت ها 

 کهیوکسممممممممممم باشمممممممممممدیاوم یعلمممممممممممم باشمممممممممممد بهشمممممممممممت درجسمممممممممممتجو یدرجسمممممممممممتجو کهیکسممممممممممم

 اوست. یگناه باشد دوزخ درجستجو یدرجستجو

منشمممممأش  یشمممممود و هرگنممممماه دهیکمممممه بخشممممم داسمممممتیوت باشمممممد امکمممممه مشمممممأش شمممممه یهرگنممممماه

نشمممممد  دهیکبربممممود وبخشمممم طانیشمممممود چممممون اصممممل گنمممماه شممممم دهیکممممه بخشمممم سمممممتین یدیممممکبممممر باشممممد ام

 شد. دهیواصل گناه ادم شهوت بودکه بخش

رکند  کهیگنمممممماه کنممممممد برترازخداسممممممت پمممممم  خداونممممممد رانشممممممناخته اسممممممت وکسمممممم کهیکسمممممم تصممممممو 

 نشناخته است  سخترازنف  وجوددارد پ  نفسش را یدشمن

وصممممممبر برشممممممهوت بممممممرده راپادشمممممماه  خممممممایماننممممممد زل کنممممممدیشممممممهوت پادشمممممماه را بممممممرده م چممممممون

 ) (. وسفیمانند کندیم

خوابانمممممد تابامممممماه مناجمممممات کنمممممد وممممممؤمن  یهممممممه رامممممم نیرسمممممد زمممممم یشمممممب فمممممرا مممممم یوقتممممم

 خواباند تاباّللا  مناجات کند . یرام نیزم
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 سه گانه( ی)حکمتها 

انچممممممممه ک دردسممممممممت مممممممممردم  کهیوسممممممممتش دارد وکسممممممممکندخداونممممممممد د اراترکیممممممممدن کهیکسمممممممم

 است ان را ترک کند مردم دوستش دارند.

 نیشممممممممم ل هممممممممما عبادتسمممممممممت وبزرگتمممممممممر نیتمممممممممر ینعمتهممممممممما اسمممممممممالم اسمممممممممت.کاف نیبهتمممممممممر

 اندرزهامرگ است.

 ومهلکات سه گانه ( اتی  ) منج

-3اقتصممممممماددر فَقروَغنممممممما   - 2 یو َجلممممممم یخممممممموف ازخمممممممدا درَخفممممممم -1سمممممممه گانمممممممه  اتیممممممممنج

 ضا .وعدالت درخشم ر  

-3وهمممممممممو  ممممممممممداوم  هممممممممموا -2 دیحسمممممممممادت وبخمممممممممل شمممممممممد -1سمممممممممه گانمممممممممه  ومهلکمممممممممات

  یوتکب روخودپسند

 گمممممممرانیب د ی اهرسمممممممالم کمممممممردن دومممممممم یباعمممممممث ارتقممممممماء درجمممممممه اسمممممممت:اول زیمممممممچ سمممممممه

م  ک مردم درخوابند. ینمازشب خواندن درحال یاطعام کردم وسو 

زان ا شممممممترمردمیسممممممرد ک ب یوضممممممو درشممممممبها یکف مممممماره گناهممممممان اسممممممت: اولمممممم زیممممممچ وسممممممه

ممممممممم ترسممممممممندیم و  ورزنممممممممدیم یرفممممممممتن ب نمازجماعممممممممت درهممممممممراذان ک مممممممممردم دران سسممممممممت یدو 

م  1نماز بعدازهرنماز ک اکثرمردم طاقت صبرندارند. یانت اربرا یسو 

لممممم شیسمممممبب گشممممما زیمممممچ سمممممه  یذکمممممر خداونمممممد تعمممممال یشمممممخص ازغمممممم و انمممممدوهش اسمممممت : او 

م.  م. ّللا   اءیمالقات با اول یدو   گوش دادن به پندعلما. یوسو 

  گفت؛یم نینچنیدرمناجات خود باپروردگارخود ا یداران مانیابوسل

 خممممممممموانمیم تیمممممممممممممممممممن تمممممممممورا بمممممممممارحم ومهربان یاگرتمممممممممومرا باگناهمممممممممانم بخممممممممموان ایخمممممممممدا

 خمممممممممموانمیمممممممممممن تممممممممممورا باکرامممممممممممت وسممممممممممخاوتت م یواگرتومراباحسممممممممممادت وبخممممممممممالتم صممممممممممداکن

وزخ مطممممممم ن بمممممماش چنممممممان درآتممممممش د یکنممممممدولینم یفرقمممممم میبممممممرا ینممممممدازیواگرتممممممومرا ب آتممممممش ب
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م آتمممممممش دوزخ خودبمممممممه خمممممممود خممممممماموش دوسمممممممت دارم ک تمممممممما اتورایخمممممممدا یّللا  اکبمممممممر وا میگمممممممویم

 1شود.

اورا ترک کند وقبرش رااماده کند قبل ازانکه  ایکند قبل از انکه دن اراترکیدن کهیبه حال کس خوشا

 .دیمگه دارد قبل از انکه اورامالقات نما یراراض شیوارد ان شود و خدا

  فرمود: یعل حضرت

پنهان داشتن  :فرمود ست یشد ؛ سن ت خدا چ دهیدردست ندارد. پرس یزینکندچ تیخدارا رعا سن ت

فرمود:  ت سیچ امبریشد : سن ت پ دهیدردست نداردم پرس یزیرانگه ندارد چ امبراکرمیسن ت پ کهیاسرار.کس

؛ سن ت شد دهیدست ندارد.پرسدر یزیرانگه ندارد چ اءّللا  یسن ت اول کهیُمدارا کردن بامردم وباز فرمود : کس

ل اذ فرمود: ست یچ اءّللا  یاول اءیاول  شیایاخرتش را اصالح کند خداوند دن کهی: کسوفرمود مردم. تی  تحم 

رابطه اش  کهیوکس دینمایمخداوند  اهرش رااصالح  دیباطن خودرا اصالح نما کهیکندوکسیرااصالح م

 .دینمایردم اصالح مرابطه اش رابام دخداوندیرا باخداوند اصالح نما

 :دیفرمایّللا  عنه م یرض   یعل حضرت

 ازمردم باش. یمرد نزدمردم مردم باش و نیازبدتر طانینزدش مردم باش و نینزدخداازبزرگتر

 یب وازهرک  یا راوگشتهیاس یدرخاست کن وازهرک   یا راوگشتهیام ی:به هرک  بخشش کنوفرمود

 2.یا راوگشتهین  یازشوین

گفتم   درجوابشیخور یزمیازمن نپرسد چه چ طانینبود که ش یفرمود:روزحاتم اصم  حضرت

 یم یدگ:درقبرزن گفتمیدرجوابش م  یکن یم ی.وکجازندگپوشمیگفتم کفن م  یپوش ی.چه مخورمی:مرگ م

 کنم.

 شی.درآسادربالصبرکردندادند؛ ست جوابیچ مانیا یعالمتها دیازاصحابش پرس خدا رسول

 3شدن. یشکرکردن ودرقضاوقدر،راض

                                                                 
 2سعادت/ ج  یایمیک 1
 803ص2سعادت جلد/ یایمیک 2
 یتوشه راه نجات ابن حجرعسقالن 3
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دوسمممممممتم داشمممممممته باشمممممممدداخل بهشمممممممت  یفرمود:کسممممممم امبرانشیمممممممازپ یکمممممممی یبممممممم خداونمممممممدمتعال

 ایممممممازمممممممن شممممممرم وح کهیوکسمممممم مینمممممممایازمممممممن بترسممممممد اورا از دوزخ حفمممممم  م کهیوکسمممممم مینمممممممایم

 .برمیم نیکاتباً کرام ادیرا از گناهانش دینما

از و یمردم باش نیتاعابدترّللا  عنه فرمود : واجبات راانجام بده  یعبدّللا  ابن مسعود رض   حضرت

 . یمردم باش نیباش تاثروتمندتر یو به رزقت راض یمردم باش نیکن تازاهدتر یحرام دور

 رض فرمود :   یعل حضرت

ٍة   - 2 .ستین یریتفه م : درعلم که درآن فهم نباشد خ هیف  یعلم  ل   یف ریال خ - 1 اء  ْیر  فِي قِر  ّل  خ 

بَّرْ  ٍة ل ْیس  فِیِه ت ف قَّه   - 3.ستین یریکه دران تدب ر نباشد خ ی ت: درقرال ْیس  فِیِه ت د  ْیر  فِي ِعب اد   ی: در عبادتّل  خ 

 . ین یریخ چیکه دران تفق ه نباشد ه

 ندارم . یهمدم کهیدرحال دمیفرمود :  قبررا ترسناک د  یدی دهم گفتند : زهدرا چگونه د میابراه به

 1ندارم . یلیدل کهیدرحال دمیندارم . خدا را جب ار د یتوشه ا کهیدرحال دمید یراه راطوالن

 پسرم وجود انسان سه قسم است :  یبه پسرش گفت : ا میحک لقمان

 یبرا یوقسمت - 3 تو که ان عمل است  یبرا یقسمت - 2 خدا که ان روح است  یبرا یقسمت - 1

 2کرم ها ک ان َجسد است . 

 یهم مال اوباشد وبرا ایهرچند که تمام دن راستیقف صیبن منبه گفت : درتورات امده؛ حر وهب

 یهرچند که برده باشد وقان  غن شودیفرمان برده م ازفرمانبردار لقمه است    کیتنها  ایتمام دن صیحر

 3است هرچند ک گرسنه باشد .

 یرستپ ایدن دیوآخرت خوف خداست، کل ایدر دن یریهر خ دی: کلدیفرما یم یداران مانیابوسل حضرت

 خلوت است،  یاست عبادت و حرفه، ش ل است. دک ان عبادت جا یآخرت گرسنگ دیاست. کل یریس

  4است وثمره آن بهشت است. یزکاریآن پره هیسرما

                                                                 
 ی/ بابک محمودفیتأل 132/2عقل ، علم و عمل/ ج 1
 ی/ بابک محمود فیتأل/ 13۴/  2عقل .علم وعمل / ج 2
 .یسمرقند ثی/ ابولفیتأل/ 2/ جنیتنبه ال افل 3
 «رح»اخالق سلف صالح تألیف : عبدالوهاب شعرانی 4
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م مینممممممدکارداریگو یدرجممممممواب ممممممم دییممممممایعبممممممادت خداب یبممممممرا ییگممممممو یبممممممه مممممممردم ممممممم یوقتمممممم

ممممه انممممد کممممه در م کیممممدسممممتهم  کیممممهمممممه مممممردم کاردارندبممممه ُجممممز سممممه دسممممتهم   دهیممممهممممد خوابدسممممته بچ 

م ممممممر م کسمممممان دهیمممممخواب مارسمممممتانیهسمممممتند کمممممه در ب ضیانمممممد دسمممممته دو  ممممممرده انمممممد کمممممه  کهیانمممممد سمممممو 

 اند.  دهیدر قبرستان خواب

 یاز خممممممموف خمممممممدا هیمممممممگر -1سمممممممه نمممممممو  اسمممممممت :  هیممممممم:گر دیمممممممفرما یمممممممم یعلممممممم حضمممممممرت

ل  هیممممممم. گرییاز تمممممممر  جمممممممدا هیمممممممگر -3از تمممممممر  رنممممممم  وعمممممممذاب  هیمممممممگر -2بمممممممزرگ  کف ممممممماره -او 

م  هیمممممگناهمممممان اسمممممت. گر م باعمممممث رضممممما هیممممماسمممممت و گر بهمممممایع یپممممماک -دو  محبممممموب اسمممممت.  تیسمممممو 

، درجممممممات  طهممممممارتو  یآخممممممرت اسممممممت ثمممممممره پمممممماک فممممممریو ثمممممممره کف مممممماره گناهممممممان نجممممممات از ک

 بزرگ است.  یحسن بشارت از جانب خدا ،یاست وثمره دوست یعال

 چهارگانه ( یها)حکمت

کمممممن  ریمممممراتعم یود : کشمممممتفرمممممم یو سممممملم بمممممه ابممممموذر غف مممممار هیمممممهللا عل یاکمممممرم صمممممل امبریمممممپ

 دراز اسممممممت، بممممممار را سممممممبک کممممممن کممممممه اریاسممممممت، توشممممممه راآممممممماده کممممممن سممممممفر بسمممممم قیممممممعم ایممممممدر

 است.  قیاردقیو سخت و عمل را خالص کن که حسابر  بس زیها ت گردنه

ممممما تممممرک گنمممماه واجممممب تمممممر،  ی: توبممممه بمممممرا دیممممفرما یممممم شمممماعرعرب مممممردم واجممممب اسممممت ام 

ممممممل گرفتممممممار مممممما از دسممممممت دادن یتحم  الت زمممممممان شممممممگفت  سممممممخت اسممممممت ام  ثممممممواب سممممممختر، تحممممممو 

ممممما غفلمممممت ممممممردم شمممممگفت انگ زاسمممممتیانگ  کیمممممممممممرگ نزد یاسمممممت ولممممم کیمممممو آرزوهممممما نزد زتمممممریام 

 تر، 

ممممما از چهمممممارک  ن زیحکمممممما گفتمممممه انمممممد: چهمممممارچ یبرخممممم  -1تمممممر اسمممممت  کیمممممخممممموب اسمممممت ام 

 کمممممویعمممممدالت ن یاجمممممرا -2اسمممممت  کممممموتریاززنمممممان ن یاسمممممت ولممممم کیممممماز ممممممردان ن ایمممممشمممممرم و ح

اسممممممت  کمممممموتریاز جمممممموان ن یولمممممم کوسسممممممتین رمممممممردیتوبممممممه از پ -3 کمممممموتریاز اُمران یاسممممممت ولمممممم

 است  کوترین ریاز فق یول کوستیسخاوت از ثروتمند ن -۴

هممممممر روز دوازده رکعممممممت نممممممماز سممممممن ت  کهیکسمممممم -1:  دیممممممفرما یبممممممن مبممممممارک ممممممم عبممممممدهللا

ممممممق روزه  ردیممممممهرممممممماه سممممممه روز روزه بگ کهیکسمممممم -2بخوانممممممد حممممممق نممممممماز راادا کممممممرده اسممممممت،  ح 
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ممممممق قممممممرآن راادا کممممممرده  هیممممممهممممممرروز صممممممد آ کهیکسمممممم -3ه اسممممممت را ادا کممممممرد  -۴قممممممرآن بخوانممممممد ح 

ق صدقه را ادا کر کهیوکس  است.  دههر جمعه صدقه بدهد ح 

لمممممم اوجودیممممممچهممممممار در - ممممممم گنسسسسسساه یایممممممهمممممموا و هممممممو  کممممممه در یدارد : او  نفمممممم   یاسممممممت. دو 

م شسسسسسهوت یایمممممکمممممه در قبمممممر اسمممممت کمممممه  یاسمممممت و چهمممممارم ع مسسسسسر یایمممممممممممرگ کمممممه در یاسمممممت. سمممممو 

 است. یمانیپش یایدر

لممممممم یولممممممم لتی ممممممماهرش فضممممممم زیمممممممچ چهمممممممار بممممممما  نیهمنشممممممم- یبممممممماطنش واجمممممممب اسمممممممت. او 

ممممما پ لتیصمممممالحان  ممممماهرش فضممممم مممممم یرویممممماسمممممت ام  تمممممالوت قمممممرآن - یاز آنهممممما واجمممممب اسمممممت. دو 

م لتیفضممممم ممممما عممممممل بمممممه آن واجمممممب اسمممممت سمممممو  ممممما آممممممادگ لتیقبمممممر فضممممم ارتیمممممز- یام   یبمممممرا یام 

ممممما لتیفضممممم مممممماریعبمممممادت ب- یممممممرگ واجمممممب اسمممممت و چهمممممارم آن  یشمممممرع تیعممممممل بمممممه وصممممم ام 

 واجب است. 

از سممممممخنان  یکممممممرد کممممممه :دور یوحمممممم نیچنمممممم لیاسممممممرا  یبنمممممم اءیمممممماز انب یکممممممیبممممممه  خداونممممممد

از گنمممممماه نممممممزد مممممممن نممممممماز  ینممممممزد مممممممن روزه اسممممممت، محفممممممو  نمممممممودن اعضمممممماء ودور هممممممودهیب

نمممممممزد  نیاز آزار مسممممممملم یاز رحممممممممت مممممممردم نمممممممزدمن صمممممممدقه اسممممممت و کوتممممممماه یدیممممممماسممممممت، ناام

 1من جهاد است.

ل  یمممممم نیآنهممممما را از بممممم زیممممموهر وجمممممود دارد کمممممه چهمممممار چگممممم چهمممممار گممممموهر عقمممممل -بمممممرد :او 

م  یمممممم نیکمممممه خشمممممم آن را از بممممم م  یکمممممه حسمممممد نمممممابودش مممممم نیمممممگممممموهر د-بمممممرد دو  -سمممممازد سمممممو 

آن را  بمممممتیگمممموهر عمممممل صممممالح کممممه غ-بممممرد وچهممممارم  یممممم نیکممممه طممممم  آن را از بمممم ایممممگمممموهر ح

 کند.  ینابود م

ال شمممممممد چگونمممممممه هسمممممممت یممممممممیحک از د : باخداونمممممممد درحمممممممال موافقمممممممت و بممممممما مفرممممممممو  یسمممممممو 

 در حال ضرورت.  ایو با دن حتیدر حال مخالفت و با مردم درحال نص طانیش

و آخممممممرت نجممممممات  ایممممممآمممممممده : هممممممرک  از مممممممردم دور باشممممممد دردن وربسسسسسسزمقممممممد    درکتمممممماب

 . ابدی یم

                                                                 
 توشه راه نجات به کوشش ابن حجرعسقالنی 1
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 خدا ثروت است. یآمده :قناعت به روز توراتمقد    درکتاب

و آخممممممرت بمممممما  ایممممممشممممممهوتش را نممممممابود سممممممازد در دن آمممممممده :هممممممرک  لیسسسسسسنجمقممممممد   ا درکتممممماب

ت زندگ  کند.  یم یعز 

 یو آخممممممرت سممممممالم ممممممم ایممممممآمممممممده :هممممممر کمممممم  زبممممممانش را نگممممممه دارد در دن مقّسسسسسسدسقممممممرآن  در

 ماند. 

کممممممرد  یجممممممم  آور ثیچهممممممل هممممممزار حممممممد ی:دانشمممممممند دیممممممفرما یبممممممن مبممممممارک ممممممم عبممممممدهللا

مممممممردم  یبممممممرارا  ثیو از آنهمممممما هممممممم چهممممممار حممممممد ثیسممممممپ  از چهممممممل هممممممزار تمممممما چهارصممممممد تاحممممممد

 انتخاب نمود:

بممممممه  یطیشممممممرا چیدر همممممم-2بمممممماز اعتممممممماد نکممممممن.  رنمممممم یبممممممه زنممممممان ن یطیشممممممرا چیدرهمممممم-1

مکمممممن.  نیخممممود معممممده را سممممنگ یمخممممور و بمممم ادیممممموقمممم  ز چیهمممم-3مممممال و ثممممروت م ممممرور نبمممماش 

 موز. یانباشد آن را هرگز ن دیمف تیکه برا یعلم-۴

خممممماطر  نیممممماسمممممت بمممممه انمممممام بمممممرده  دی  را سممممم یمممممیحیاَل عممممممران خداونمممممد حضمممممرت  درسممممموره

بمممممر خشمممممم، -3  ،یبمممممرابل-2هممممموا و همممممو ، -1غالمممممب بمممممود : زشیمممممبمممممه چهمممممار چ شمممممهیکمممممه او هم

 و برزبانش.  -۴

کمممممه بمممممه آنچمممممه دارنمممممد بُخمممممل نورزنمممممد  یثروتمنمممممدان -1اسمممممت : داریمممممپا زیمممممبرچهمممممار چ ایمممممدن

خممممود فخممممر فخممممر  یکممممه بممممه نممممادان ینادانممممان -3 نممممدیداننممممد عمممممل نما یکممممه بممممه آنچممممه ممممم ییعلممممما -2

 فروشند.ن شانیایکه آخرتشان را به دن یرانیوفق -۴نورزند 

ورثمممممممممه  -2ملمممممممممک الممممممممموت غمممممممممارتگر روح اسممممممممت  -1غمممممممممارتگر وجممممممممود دارد :  چهممممممممار

غممممممارتگر  بممممممتیو حسممممممد و غ -۴کممممممرم همممممما غممممممارتگر جسممممممد هسممممممتند -3غممممممارتگر ثممممممروت هسممممممتند 

 1اعمال صالح هستند.

بکمممممممنم فرممممممممود :  یحتیادهمممممممم )رح ( آممممممممد و گفمممممممت : مرانصممممممم میابمممممممراه شیپممممممم یشخصممممممم

 آن مرد اسرار کرد فرمود:  کهیکردن محتاج تر هستم.  وقت حتیخودم ازتو به نص

                                                                 
 تألیف بابک محمودی383صفحه  2عقل و علم و عمل/جلد 1
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راه بمممممممرو کمممممممه ُملمممممممک خداونمممممممد  ینمممممممیزم یرو -1کمممممممنم  یتمممممممو مممممممم یبمممممممرا حتیچهارنصممممممم

   یکه ملک خداست فرمود :پ  چرا از او غافل هست نینباشدم گفت همه زم

شمممممود هممممممه  یبخمممممور کمممممه خداونمممممد آن را خلمممممق نکمممممرده اسمممممتم گفمممممت : مگمممممر مممممم ینعمتممممم -2

 ریممممممرا خداونممممممد خلممممممق نممممممموده اسممممممت. فرمممممممود: پممممم  چراهنگممممممام غممممممذا خمممممموردن تشممممممکر ازغ زیمممممچ

 . یبر یرا م طانیو فرمان ش یخور یخدا را م یو غذا یکن یخدا م

چممممون  نممممدیشممممود خممممدا نب یم گفممممت :مگممممر مممممنممممدیگنمممماه کممممن کممممه خممممدا تممممو را نب ییبممممرو جمممما - 3

کممممممه تممممممو را حسمممممماب  یمردممممممم شیهمممممممه جمممممما حضممممممورش وجممممممود دارد. فرمممممممود : پمممممم  چممممممرا پمممممم

او کممممممه حسمممممماب را نممممممزد او  شیپمممممم یولمممممم یکشمممممم ینخواهنممممممد کممممممرد از گنمممممماه کممممممردن خجالممممممت ممممممم

سسسسسسدور ذاتِ بِسسسسسس م  ینّسسسسسسه  ع لسسسسسسا». یکشمممممم یبممممممرد از گنمممممماه کممممممردن خجالممممممت نممممممم یخممممممواه همانمممممما او «الصُّ

 داننده اسرا قلب هاست.

شممممممود از  ی. آنمممممممرد گفممممممت : چگونممممممه مممممممیکممممممن فممممممرار کنمممممم یسممممممع دیممممممایاگممممممر مممممممرگ ب -۴

 خداوند متعال در قرآن فرموده است.  کهیکرد در حال چنگال مرگ فرار

ون   ومِ ی   ع اد  یق ل لَّکم مَّ ﴿  ت ست قِدم   1﴾ّلَّ ت ست اِخرون  ع نه  س اع هً و ّل 

هممممممممه اعممممممممال را بمممممممه  اممممممممتیو سممممممملم فرممممممممود : روز ق هیمممممممهللا عل یاکمممممممرم صمممممممل امبریمممممممپ

 زانیمممممصمممممدقه را بمممممه م. زانیمممممروزه را بمممممه م زانیممممم. نمممممماز را بمممممه مگذارنمممممدیمممممم زانیمممممم یتمممممرازو

کننمممممد چمممممون پممممماداش آنهممممما بمممممدون حسممممماب  یرا بممممماز نمممممم بتیپرونمممممده صممممماحبان بمممممال ومصممممم یولممممم

 2است. 

 پنج گانه  ( یها)حکمت

 دهد. یرا از دست م زیرا خوار کند پن  چ زیهر پن  چ -

ل م  یمنفعممممممت را از دسممممممت ممممممم دیممممممخممممممود را مسممممممخره نما گانیهمسمممممما کهیکسمممممم - او  دهممممممد دو 

مممممموم  یخممممممود را از دسممممممت ممممممم نیممممممد دیممممممره نماهممممممر کمممممم  علممممممماء را مسممممممخ - هممممممرک  -دهممممممد س 

                                                                 
گیممممممرد و نممممممه سمممممماعتی از آن پمممممم  مممممممی یعنممممممی: بگممممممو وعممممممده شممممممما روز مشخصممممممی اسممممممت کممممممه نممممممه سمممممماعتی از 30سمممممموره سممممممباء/ 1

 تألیف بابک محمودی 207ص 3گیرد و عقل ،علم و عمل جآن پیشی می
 3صحیح ترمذیصحیح بخاری / ج  2
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خمممممممانواده  کهیکسممممممم -دهمممممممد. چهمممممممارم  یخمممممممود را مسمممممممخره محب مممممممت را از دسمممممممت مممممممم شممممممماوندانیخو

را مسمممممخره کنمممممد  ممممممرادهمممممد. پمممممنجم وهمممممر کممممم  اُ  یرا از دسمممممت مممممم یخمممممود را مسمممممخره کنمممممد زنمممممدگ

 1دهد.  یرا از دست م شیایدن

تم فمممممرا مممممم یممممممانو سممممملم فرممممممود :ز هیمممممهللا عل یاکمممممرم صمممممل امبریمممممپ - کمممممه پمممممن   رسمممممدیبمممممرام 

 دارنمممممدیمممممم را دوسمممممت ایمممممدن -1دهنمممممد  یرا از دسمممممت مممممم زیمممممدارنمممممد وپمممممن  چ یرا درسمممممت مممممم زیمممممچ

دارنمممممممد و حسممممممماب و  یممممممممال و ثمممممممروت را دوسمممممممت مممممممم- 2دهنمممممممد  یو آخمممممممرت را از دسمممممممت مممممممم

 یبهشممممممت یدارنممممممد و حممممممور همممممما یزن و بچممممممه را دوسممممممت ممممممم - 3کننممممممد  یکتمممممماب را فراممممممموش ممممممم

 یدارنمممممد و خمممممدا را فرامممممموش مممممم یاز هممممممه دوسمممممت مممممم شمممممتریخمممممود را ب - ۴برنمممممد  یمممممم ادیمممممرا از 

را  ددارنمممممممد و قبمممممممر خمممممممو یسمممممممازند و آنمممممممرا دوسمممممممت مممممممم یبلنمممممممد را مممممممم یسممممممماختمانها - ۵کننمممممممد 

 2کنند. یفراموش م

 وجود دارد : ییپن  روشنا زیوجود دارد و دنبال آن ن یکیتار پن 

گنمممممماه  لمممممممت اسممممممت  - 2اسممممممت و تقمممممموا چممممممراغ آن اسممممممت  یکیتممممممار ایمممممممحب ممممممت بممممممه دن - 1

- ۴اسممممممت و ذکممممممر ال الممممممه اال هللا چممممممراغ آن اسممممممت  کیممممممقبممممممر تار - 3وتوبممممممه، چممممممراغ آن اسممممممت 

اسمممممت و عممممممل صمممممالح  کیمممممآخمممممرت تار - ۵چمممممراغ آن اسمممممت  نیقمممممیاسمممممت و  کیمممممپُمممممل صمممممراط تار

 3چراغ آن است.

ل  دیممممممبدان زیممممممرا قبممممممل از پممممممن  چ زیممممممچ قممممممدرپن  م  یریممممممرا قبممممممل از پ یقممممممدر جمممممموان -او   -دو 

م  یممممممماریرا قبممممممل از ب یقممممممدر سممممممالمت قممممممدرفراغت  -چهممممممارم  یریممممممقممممممدر ثممممممروت قبممممممل از فق -سممممممو 

خواهمممممممد  یوهمممممممر کممممممم  مممممممم 4قبمممممممل از ممممممممرگ. یقمممممممدر زنمممممممدگان -و پمممممممنجم  تیقبمممممممل از مشممممممم ول

خواهمممممد  یکنمممممد، همممممرک  مممممم یران زنمممممدگیمممممفق شیپممممم یانمممممدک ممممممدت دیمممممقدرقمممممدرت خمممممود را بدانمممممد با

خواهممممد قممممدر  یکمممم  ممممم هممممم صممممحبت شممممود، هممممر رمممممردانیبمممما پ دیممممخممممود را بدانممممد با یقممممدر جمممموان

 بدانممممد خممممود را یخواهممممد قممممدر زنممممدگ یبزنممممد هممممر کمممم  ممممم یبممممه  سممممر دیممممخممممود را بدانممممد با یسممممالمت

                                                                 
 تألیفبابک محمودی 207ص  2عقل و علم و عمل ج 1
 تآلیف بابک محمودی 251ص  2عقل علم و عمل/ ج  2
 یتوشه راه نجات ابن حجر عسقالن 3
 3صحیح بخاری ج/  4
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 دیمممممخواهمممممد از وقمممممتش درسمممممت اسمممممتفاده کنمممممد با یبزنمممممد و همممممر کممممم  مممممم یبمممممه قبرسمممممتانها سمممممر دیمممممبا

 کارگرها برود.  شیپ

باشممممممد  ریسمممممم کهی: کسمممممم دیممممممفرما یهللا عنممممممه ممممممم یبممممممن معمممممماذ جبممممممل رضمممممم یممممممیحی حضممممممرت

 کهیاسممممممت و کسمممممم ادیممممممپممممممر گوشممممممت باشممممممد شممممممهواتش ز کهیگوشممممممت اسممممممت و کسمممممم پممممممر اریبسمممممم

اسمممممت  یگنممممماه کنمممممد قلمممممبش قسممممم ادیمممممز کهیباشمممممد گناهمممممانش فمممممراوان اسمممممت و کسممممم ادیمممممز شیآرزوهممممما

 رود.  یم ایدن نتیدنبال جواهر وز ردیقلبش بم کهیو کس

باُعلممممممممما و  ینیهمنشمممممممم- 1قلممممممممب اسممممممممت : یدارو زیممممممممفرمممممممممود : پممممممممن  چ یانطمممممممماک عبممممممممدهللا

ممممممر  در هنگممممممام  -۵ یشممممممب زنممممممده دار -۴ یکممممممم خممممممور -3الوت قممممممرآن تمممممم -2ُصمممممملحا  ودعمممممما وتض 

 . یزیسحر خ

 یمحاف ممممممت ممممممم زیمممممماز پممممممن  چ زیممممممو سمممممملم فرمممممممود : پممممممن  چ هیممممممهللا عل یصممممممل امبراکرمیممممممپ

کممممممردن از عمممممممل پمممممماک  تیممممممن -3صممممممدقه دادن از ثممممممروت  -2نجمممممموا کممممممردن از اسممممممرار  -1: دیممممممنما

 خن گفتن. و صداقت از س -۵ دهیوعق یمشورت کردن از را -۴

غمممممذا  -1اسمممممت ُجمممممز در پمممممن  ممممممورد :  طانیحممممماتم اصمممممم فرممممممود : عجلمممممه از شممممم حضمممممرت

قبممممممممل از  نیممممممممد یادا -۴بممممممممه ازدواج درآوردن دختممممممممر  -3جنممممممممازه  زیممممممممتجه -2دادن بممممممممه مهمممممممممان 

 توبه از گناه قبل از غلبه آن.  -۵موعد مقرر 

 کمممممه آنهممممما را میکمممممرد یجسمممممتجو مممممم شمممممهیرا هم زیمممممفرممممممود :پمممممن  چ یبلخممممم قیشمممممف حضمممممرت

 هیسمممممما -2 میافتیممممممکممممممه آن را در نممممممماز شممممممب  میافتیمممممم ینممممممور قبممممممر ممممممم -1: میافتیمممممم زیممممممدر پممممممن  چ

 یعبمممممممور از پمممممممل صمممممممراط را مممممممم -3 میافتیمممممممکمممممممه آن را در صمممممممدقه دادن  میافتیممممممم یعمممممممرش را مممممممم

 به -۴ میافتیکه آن را در تالوت قرآن  میافتی

از عمممممممممذاب  ییرهممممممممما-5 میافتیمممممممممکمممممممممه آن را در روزه گمممممممممرفتن  میخواسمممممممممت یرا مممممممممم رفمممممممممتن

 . میافتیکه آن را در ذکر و نماز خواندن  میافتی یوزخ را مد

سسسسسبح ف لسسسسس -1و سممممملم  هیمممممهللا عل یرسمممممول هللا صمممممل قمممممال سسسسساله الص  ک  صَّ سسسسسن ت سسسسسر  جهسسسسسه  یفسسسسس س  یم  و 

سسسسساله الظُّهسسسسسر ف لسسسسس -2 نسسسسسورا  ک  صَّ سسسسسن ت سسسسسر  سسسسسهً  یفسسسسس س  یم  سسسسساله الع صسسسسسر  -3  ط عامسسسسسه ب رک  ک  صَّ سسسسسن ت سسسسسر  م 
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ک  -4ِجسسسسسسِمه طاقسسسسسه  یفسسسسس س  یف لسسسسس سسسسسن ت سسسسسر  غسسسسسِرب ف لسسسسس م  سسسسساله الم  ه  یفِسسسسس س  یصَّ سسسسسر  ک   -۵ا وّلدِه ث م  سسسسسن ت سسسسسر  م 

ه. یفِ  س  یالِعشاء ف ل الهصَّ   1 ن وِمه راح 

 دیممممممریبگ ادیممممممرا از مممممممن  حتی:پممممممن  نصمممممم دیممممممفرما یهللا عنممممممه ممممممم یرضمممممم یعلمممممم حضممممممرت

 میمراقمممممب گفتارممممممان باشممممم -2 شمممممود.  یبمممممه گفتمممممار مممممم لیکمممممه تبمممممد دیمراقمممممب افکارتمممممان باشممممم -1:

 یبمممممه عمممممادت مممممم لیکمممممه تبمممممد دیمراقمممممب رفتارتمممممان باشممممم -3شمممممود.  یارتمممممان ممممممبمممممه رفت لیکمممممه تبمممممد

ممممم لیکمممممه تبمممممد دیمراقمممممب عادتمممممان باشممممم -۴شمممممود.  ممممم -۵شمممممود.  یمممممم تیبمممممه شخص   تتانیمراقمممممب شخص 

 . شودیبه سرنوشت م لیکه تبد دیباش

 شش گانه ( یها)حکمت

کممممه صممممبر  یریممممفق -2اسممممت کممممه بمممماران نممممدارد  یکممممه عممممدالت نممممدارد ماننممممد ابممممر یحمممماکم-1

اسمممممت  یماننمممممد زنبمممممور نمممممدارد کمممممه عممممممل یعمممممالم -3اسمممممت کمممممه نورنمممممدارد  یارد ماننمممممد چراغمممممنمممممد

 اهیممممماسمممممت کمممممه گ یپهنممممماور نیکمممممه سمممممخاوت نمممممدارد ماننمممممد زمممممم یثروتمنمممممد - ۴کمممممه عسمممممل نمممممدارد 

نممممدارد  ایممممکممممه ح یزنمممم -۶اسممممت کممممه آب نممممدارد  ییکممممه توبممممه نممممدارد ماننممممد جممممو یجمممموان -۵نممممدارد 

 است که نمک ندارد.  ییمانند غذا

 -1: بنممممممدیدر شمممممش محممممممل غر زیممممممو سممممملم فرمممممممود : شمممممش چ هیممممممهللا عل یدا صممممملخمممممم رسمممممول

کمممممممه آن را تمممممممالوت  یقمممممممرآن در خانمممممممه ا -2خواننمممممممد  یکمممممممه در آن نمممممممماز نمممممممم ییمسمممممممجد در جممممممما

کممممممه در خانممممممه  یزن صممممممالح -۴کممممممه در حاف ممممممه شممممممخص فاسممممممق اسممممممت  یقرآنمممممم -3کننممممممد  ینممممممم

 -6دارد  قممممممممرار قکممممممممه در دسممممممممت زن بممممممممداخال یمممممممممرد صممممممممالح -5ممممممممرد سممممممممتمکار قممممممممرار دارد 

.  یکنممممم یمممممم هیممممم: چمممممرا گردندیپرسممممم یمردممممممان جاهمممممل قمممممرار دارد.از عمممممالم انیمممممکمممممه در م یعمممممالم

 . دیاز من سوال نما ستین یفرمود : به خاطر آنکه کس

و او  سمممممممتادهیانسممممممان ا یدر جلممممممو طانیو سمممممملم فرمممممممود : شمممممم هیممممممهللا عل یصممممممل امبراکرمیممممممپ

دهمممممد، نفممممم   یاز دسمممممت ممممممرا  نشیمممممد ردیدهمممممد اگمممممر دعممممموت اورا بپمممممذ یرا بمممممه خمممممود دعممممموت مممممم

 ردیدهمممممد اگمممممر دعممممموت او را بپمممممذ یدعممممموت مممممم تیو او را بمممممه معصممممم سمممممتادهیدر طمممممرف راسمممممت ا

                                                                 
رود. هممممممرک  نممممممماز  هممممممر را صممممممحیح ترمممممممذی / یعنممممممی: هممممممرک  نممممممماز صممممممبح را تممممممرک کنممممممد نممممممور چهممممممره اش از بممممممین مممممممی 1

رود. هممممممرک  رود . هممممممرک  نممممممماز عصممممممر را تممممممرک کنممممممد نیممممممروی جسمممممممانیش از بممممممین مممممممیتممممممرک کنممممممد برکممممممت طعممممممامش از بممممممین مممممممی
حسممممممما  راحتمممممممی در خوابیمممممممدنش را رود و همممممممرک  نمممممممماز عشممممممماراترک کنمممممممد انمممممممماز م مممممممرب را تمممممممرک کنمممممممد ثممممممممره اوالش از بمممممممین ممممممممی

 دهداز دست می
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انممممممد و او  سممممممتادهیچمممممم  انسممممممان ا فدهممممممد، مممممممال وآرزوهمممممما در طممممممر یروح خممممممود را از دسممممممت ممممممم

در  ایمممممدهمممممد، دن یعقمممممل خمممممود را از دسمممممت مممممم ردیدهنمممممد اگمممممر دعممممموت او را بپمممممذ یرا دعممممموت مممممم

آخمممممرت خمممممود  ردیدهمممممد اگمممممر دعممممموت او را بپمممممذ یاو را دعممممموت ممممممو  سمممممتادهیپشمممممت سمممممر انسمممممان ا

 یو او را بممممممه گنمممممماه دعمممممموت ممممممم سممممممتادهیدهممممممد. جمممممموارح انسممممممان در اطممممممرافش ا یرا از دسممممممت ممممممم

سمممممر  یدهمممممد، قمممممدرت خمممممدا بممممماال یبهشمممممت را از دسمممممت مممممم ردیآنهممممما را بپمممممذ وتدهنمممممد. اگمممممر دعممممم

و گناهمممممان جهمممممن م  ردیدهمممممد اگمممممر دعممممموت اورا بپمممممذ یدعممممموت مممممم خمممممود انسمممممان اسمممممت و او را بمممممه

 دهد. یرا از دست م

را در  فشیو مممممممما -1کممممممممرده اسممممممممت  یمخفمممممممم زیممممممممرا در شممممممممش چ زیممممممممشممممممممش چ خداونممممممممد

قممممممممدر را در  لممممممممةیل -۴اسممممممممم اع مممممممممش را در قممممممممرآن -3 یخشمممممممممش را در معاصمممممممم -2عبممممممممادتش 

 روزهممممممما. انیمممممممرا در م اممممممممتیوروز ق -۶ نمازهممممممما انیمممممممرا در م یصمممممممالة الوسمممممممط -۵رمضمممممممان 

-2 ممممممانشیتمممممر  از خمممممدا بمممممه خممممماطر گمممممرفتن ا -1ترسمممممد:  یمممممم زیمممممانسمممممان ممممممومن از شمممممش چ -7

 بیممممممبممممممه خمممممماطر فر طانیتممممممر  از شمممممم -3تممممممر  از فرشممممممتگان بممممممه خمممممماطر نوشممممممتن گناهممممممانش 

تممممممر  از ملممممممک الممممممموت بممممممه خمممممماطر  -۵ شییبممممممه خمممممماطر رسمممممموا امممممممتیتممممممر  از ق -۴دادنممممممش 

از ذکممممممر  یو بممممممازدار بشیوزن و بچممممممه اش بممممممه خمممممماطر فممممممر ایممممممتممممممر  ازدن -6 شیمممممممرگ ناگهممممممان

 خداوند متعال .

و بممممممه آنهمممممما عمممممممل  دیرا بشناسمممممم زیمممممم:شممممممش چدیفرما یهللا عنممممممه ممممممم یرضمممممم یعلمممممم ضممممممرتح

و بمممممممما او  دیرا بشناسمممممممم طانیشمممممممم -2 دییممممممممو بمممممممما او موافقممممممممت نما دیخممممممممدارا بشناسمممممممم -1: دییممممممممنما

مممممممق را بشناسممممممم -3 دییممممممممخالفمممممممت نما و از آن  دیباطمممممممل را بشناسممممممم -۴ دییمممممممنما یرویمممممممو از آن پ دیح 

و آخمممممممممرت را  -۶ دیمممممممممندازیپشمممممممممت سمممممممممر خمممممممممود ب او آن ر دیرا بشناسممممممممم ایمممممممممدن -۵ دییمممممممممنما یدور

 .دیو دنبال آن بشتاب دیبشناس

و آنچممممممه در آن بممممممود  ایمممممماگممممممر اوتمممممماد نبممممممود دن-1: دیممممممفرما یممممممم یحسممممممن بصممممممر حضممممممرت

اگممممممر ُعلممممممما  -3گشممممممتند  ینممممممابود ممممممم رصممممممالحانیاگممممممر صممممممالحان نبممممممود غ -2گشممممممت  ینممممممابود ممممممم

 -5ی خوردنممممممد همممممممدیگر را ممممممم اگممممممر حکومممممممت نبممممممودمردم -4ماندنممممممد یممممممم وانیممممممنبودنممممممد مممممممردم ح

و اگممممر بمممماد نبممممود همممممه چیممممز مممممتعف ن مممممی گشممممت. و  -6اگممممر ُحکممممما نبممممود دنیمممما خممممراب مممممی شممممد 

علمممممم  -2بمممممه خمممممدا امیمممممدوار بمممممودن و توبمممممه نکمممممردن  -1فرممممممود: فسممممماد دلهممممما شمممممش چیمممممز اسمممممت: 
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روزی خممممممدا خمممممموردن و  -4کممممممار خیممممممر کممممممردن و اخممممممالص نداشممممممتن  -3داشممممممتن و عمممممممل نکممممممردن 

مممممممرده همممممما  -6خممممممدا بممممممه دسممممممت آوردن و بممممممه آن قممممممان  نشممممممدن رزق  -5از او تشممممممک ر نکممممممردن     

 را دفن کردن وعبرت نگرفتن

دروغگمممممممو  -2حسمممممممود راحتمممممممی نمممممممدارد  -1حضمممممممرت احنمممممممف بمممممممن قمممممممی  ممممممممی فرمایمممممممد: 

بممممممد  -5پادشمممممماهان وفمممممما ندارنممممممد  -4بخممممممیالن راه نجممممممات ندارنممممممد  -3حاف ممممممه و مردانگممممممی نممممممدارد   

ه احنمممممف بمممممن قمممممی  گفتنمممممد:بهترین و قضممممما و قمممممدر برگشمممممت نمممممدارد. بممممم -6اخمممممالق آسمممممودگی نمممممدارد 

چیمممممز بمممممرای انسمممممان چیسمممممت  فرممممممود: عقممممملم گفتنمممممد: اگمممممر نبمممممود  فرمود:ادبمگفتنمممممد: اگمممممر نبمممممود  

فرمممممممود: دوسممممممت موافممممممقم گفتنممممممد: اگممممممر نبممممممود  فرمممممممود: قلممممممب پرهیزکممممممارم گفتنممممممد: اگممممممر نبممممممود  

 فرمود: سکوت طوالنیم گفتند: اگر نبود  فرمود: مرگ فوریم

ویممممد: تنهمممما چیممممزی کممممه بممممرای همممممه ی انسممممان همممما مسممممل م اسممممت و یممممک فیلسمممموف اروپممممایی مممممی گ -

حتمممماً ممممی آیمممد ممممرگ اسمممت و بممماز ممممی گویمممد پایمممانی کمممه بممما تلخمممی تممممام شمممود بهتمممر از تلخمممی بممممی 

 پایان است.

 )حکمت های هفت گانه( 

از حضممممممرت ابمممممموهریره رضممممممی هللا عنممممممه روایممممممت اسممممممت کممممممه آن حضممممممرت فرمممممممود: هفممممممت کمممممم  

جمممممموان عابممممممد  -2امممممممام عممممممادل  -1د متعممممممال هسممممممتند: در روز قیامممممممت زیممممممر سممممممایه عممممممرش خداونمممممم

کسمممممی کمممممه  -5ممممممردی کمممممه قلمممممبش بممممما مسمممممجد پیونمممممد خمممممورده اسمممممت  -4خممممما ف گریمممممه کننمممممده  -3

ممممممردی کمممممه زنمممممی زیبممممما او را بمممممه زنممممما دعممممموت دهمممممد و او بگویمممممد  -6صمممممدقه پنهمممممانی داده اسمممممت 

دو نفمممممری کمممممه هممممممدیگر را بمممممه خممممماطر خداونمممممد دوسمممممت  -7ممممممن از خداونمممممد متعمممممال ممممممی ترسمممممم 

 1اشته باشند حتی اگر یکی در م رب و دیگری در مشرق باشدد

کسمممممی کممممه زیممممماد بخنممممدد بمممممی هیبممممت ممممممی شمممممود  -1حضممممرت عمر)رضمممممی هللا عنممممه( ممممممی فرمایممممد: 

کسممممی کممممه عملممممی را زیمممماد  -3کسممممی کممممه مممممردم را خمممموار کنممممد خممممودش نیممممز خمممموار مممممی شممممود  -2

ایین ممممممی کسمممممی کمممممه زیممممماد حمممممرف بزنمممممد شخصمممممی تش پممممم -4انجمممممام دهمممممد بممممما آن مشمممممهور ممممممی شمممممود 

                                                                 
 .صحیح ترمذی رواه ابوهریره)رضی هللا عنه(1
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کسمممممی کمممممه ور  را از دسمممممت   -6ممممممی شمممممود  کسمممممی کمممممه بمممممی شخصمممممی ت شمممممود بمممممی حیممممما -5 آیمممممد

 کسی که زیاد سکوت کند با هیبت می شود.  -7دهد قلبش می میرد 

 -3ثممممممروت کسممممممی اسممممممت کممممممه ثممممممروت نممممممدارد -2دنیمممممما خانممممممه کسممممممی اسممممممت کممممممه خانممممممه نممممممدارد -1 

هسممممت کممممه فهممممم  شممممهوات،لذت کسممممی -4آرزوهممممای شممممیطانی، ذهممممن کسممممی اسممممت کممممه عقممممل نممممدارد

حسممممد در دنیمممما بممممرای کسممممانی  -6اسممممت کممممه علممممم نممممدارد  تمممماریکی دردنیمممما بممممرای کسممممانی -5نممممدارد

 و تالش در دنیا برای کسانی است که یقین ندارند. -7است که خرد ندارند 

از حضمممممرت جممممممابر )رضمممممی هللا عنممممممه( روایمممممت اسممممممت کمممممه رسممممممول خمممممدا صممممممل  هللا علیمممممه وسممممممل م 

د همسمممممایگان ممممممرا سمممممفارش ممممممی کمممممرد کمممممه گممممممان ممممممی جبر یمممممل بمممممه قمممممدری در ممممممور -1فرممممممود: 

بمممممه قمممممدری در ممممممورد زنمممممان ممممممرا سمممممفارش ممممممی کمممممرد کمممممه  -2کمممممردم آن هممممما نیمممممز ارث ممممممی برنمممممد 

بمممممه قمممممدری در ممممممورد بمممممرده هممممما سمممممفارش ممممممی  -3گممممممان ممممممی کمممممردم نبایمممممد آن هممممما را طمممممالق داد 

بمممممه قمممممدری در ممممممورد مسمممممواک  -4کمممممرد کمممممه گممممممان ممممممی کمممممردم بایمممممد هممممممه آن هممممما را آزاد کمممممرد 

بممممه قممممدری در مممممورد نممممماز  -5دن سممممفارش مممممی کممممرد کممممه گمممممان مممممی کممممردم بایممممد واجممممب شممممود ز

همممممای جماعمممممت سمممممفارش ممممممی کمممممرد کمممممه گممممممان ممممممی کمممممردم نمممممماز همممممای بمممممدون جماعمممممت قبمممممول 

بممممه قممممدری در مممممورد نممممماز شممممب توصممممیه مممممی کممممرد کممممه گمممممان مممممی کممممردم کممممه شممممب  -6نیسممممتند 

کممممرد کممممه گمممممان مممممی کممممردم  بممممه قممممدری در مممممورد ذکممممر کممممردن سممممفارش مممممی -7همممما نبایممممد بخمممموابیم 

و فرممممممود: خداونمممممد در روز قیاممممممت بمممممه هفمممممت گمممممروه بممممما ن مممممر رحممممممت  نبایمممممد صمممممحبت نمممممماییم

 -3بمممممه کسمممممی کمممممه اسمممممتمناء ممممممی کنمممممد  -2همجمممممن  بمممممازان فاعمممممل و مفعمممممول  -1نگممممماه نممممممی کنمممممد: 

بمممممه  -5بمممممه کسمممممی کمممممه بممممما زنمممممش از راه عقمممممب نزدیکمممممی کنمممممد  -4بمممممه جمممممما  کننمممممدگان بممممما حیممممموان 

و بممممما کسمممممی کمممممه همزممممممان بممممما  -7بمممممه آزار دهنمممممده همسمممممایه  -6همسمممممایه اش زنممممما کننمممممده بممممما دختمممممر 

 زن و دختری ازدواج کند

 )هفت فتنه و هفت نعمت( 

قممممدر وقممممت قبممممل  -1رسممممول خممممدا)ص( فرمممممود: قممممدر هفممممت نعمممممت را قبممممل از هفممممت فتنممممه بدانیممممد: 

 از مش ولیت  
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زنممممممدگی  -5جمممممموانی قبممممممل از پیممممممری   -4سممممممالمتی قبممممممل از بیممممممماری  -3ثممممممروت قبممممممل از فقممممممر  -2

ال قبل از خروجش  -6قبل از مرگ     1قیامت قبل از آمدنش -7دج 

 )حکمت های هشت گانه(

زن فاحشممممممه از  -2چشممممممم از ن ممممممر بممممممازی  -1هشممممممت چیممممممز از هشممممممت چیممممممز سممممممیر نمممممممی شممممممود: 

 -6سمممممممما ل از سمممممممموال  -5عممممممممالم از تحصممممممممیل علممممممممم  -4زمممممممممین خشممممممممک از بمممممممماران  -3مممممممممرد 

 آتش از هیزم.  -8دریا از آب  -7حریص از جم  آوری مال 

کسمممممی کمممممه ن مممممر  -2کسمممممی کمممممه پُمممممر حرفمممممی را تمممممرک کنمممممد بمممممه او حکممممممت داده ممممممی شمممممود  -1

کسمممممی کمممممه پُرخممممموری را تمممممرک  -3بمممممازی را تمممممرک کنمممممد بمممممه او قلمممممب بممممما خضمممممو  داده ممممممی شمممممود 

کسممممی کممممه خندیممممدن را تممممرک نمایممممد بممممه او هیبممممت  -4کنممممد بممممه لممممذت عبممممادت دسممممت پیممممدا مممممی کنممممد 

 -6تمممممرک نمایمممممد بمممممه او قمممممدر و قیممممممت داده ممممممی شمممممود کسمممممی کمممممه شممممموخی را  -5داده ممممممی شمممممود 

کسمممممی کمممممه  -7کسمممممی کمممممه محبمممممت دنیممممما را تمممممرک نمایمممممد  بمممممه او محبمممممت آخمممممرت داده ممممممی شمممممود   

کسممممی کممممه  -8عیممممب هممممای دیگممممران را نگویممممد توفیممممق اصممممالح عیممممب هممممایش را بممممه او مممممی دهنممممد 

 از جسممممممممتجوی کیفیممممممممت ذات خداونممممممممد متعممممممممال دوری نمایممممممممد از نفمممممممماق و کینممممممممه دور مممممممممی مانممممممممد

زبانشمممممان  -2قلبشمممممان همیشمممممه در حمممممال خممممموف و حمممممال اسمممممت  -1عرفممممما هشمممممت عالممممممت دارنمممممد: 

 -4چشمانشممممممان همیشمممممه در حممممممال حیممممما و گریممممممان اسممممممت  -3همیشمممممه در حممممممال ذکمممممر و ثنمممممما اسمممممت 

فکرشممممممان همیشممممممه در  -5دستانشممممممان همیشممممممه در حممممممال تممممممرک دنیمممممما و جلممممممب رضممممممایت خداسممممممت 

اطرافشمممممان خمممممالی  -7ام اسمممممت شکمشمممممان همیشمممممه خمممممالی از حمممممر -6حمممممال تفکمممممر و تعق مممممل اسمممممت 

 ون رشان خالی از حسادت است. -8از حسودان است 

و ابمممممن عبممممما  )رضمممممی هللا عنمممممه( ممممممی فرمایمممممد: هشمممممت چیمممممز بمممممدون هشمممممت چیمممممز برکمممممت نمممممدارد: 

مممممل  -3روزه بمممممدون ذکمممممر  -2نمممممماز بمممممدون خشمممممو   -1 علمممممم بمممممدون  -4خوانمممممدن قمممممرآن بمممممدون تام 

و عبممممممادت  -8دوسممممممت بممممممدون حیمممممما  -7نعمممممممت بممممممدون بقمممممما   -6ثممممممروت بممممممدون سممممممخا   -5تقمممممموا  

 بدون اخالص.
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 )حکمت های نه گانه(

رسممممول خممممدا )صممممل  هللا علیممممه وسممممل م( فرمممممود: وحممممی شممممد اسمممما  تمممممام بممممدی همممما سممممه چیممممز اسممممت 

حمممممرص و طم .بمممممدین وسمممممیله از ایمممممن سمممممه چیمممممز شمممممش  -3بخمممممل و حسمممممد -2کبمممممر و غمممممرور -1:

 -2خممممموری سمممممیری و پمممممر  -1چیمممممز بمممممه وجمممممود ممممممی آیمممممد کمممممه در مجممممممو  نُمممممه چیمممممز ممممممی شمممممود: 

 -7ُحمممممممب  شمممممممهوت  -6ُحمممممممب  ریاسمممممممت و مقمممممممام   -5ُحمممممممب  تعریمممممممف  -4ُحمممممممب  دنیممممممما  -3راحتمممممممی 

 1و فراموشی قیامت -9دوری از دیانت  -8خیانت 

 فرزندان شیطان نه تا هستند

ر مممممی  بمممممازار هممممما کمممممه ممممممردم را وادار بمممممه خممممموردن قسمممممم همممممای دروغ ممممممی نمایمممممد  –زلیتمممممون  -1

ممممممردم را دعممممموت بمممممه هالکمممممت و مصمممممیبت ممممممی  وثمممممین ــمممممـ ر مممممی  بمممممال و مصمممممیبت هممممما کمممممه -2

ممممام اسممممت کممممه باعممممث مممممی شممممود بممممه مممممردم  لممممم  –اعمممموان  -3نمایممممد  کممممه ر ممممی  پادشمممماهان و حک 

ر ممممممی  مشممممممروب خممممممواران اسممممممت کممممممه جوانممممممان را تشممممممویق بممممممه نوشممممممیدن  –هفمممممماف  -4نماینممممممد 

ه  -5شممممممراب و مسممممممتی مممممممی نمایممممممد  ر ممممممی  ترانممممممه سممممممراها و آوازخوانممممممان کممممممه آن همممممما را  –مممممممر 

ر ممممممی  آتممممممش پرسممممممتان اسممممممت و مممممممی  –لُقُممممممو   -6پممممممایکوبی و بممممممازی مممممممی نمایممممممد  مجبممممممور بممممممه

تمممممموان گفممممممت مممممممردم را در چهارشممممممنبه سمممممموری همممممما دعمممممموت بممممممه روشممممممن کممممممردن آتممممممش و ترقممممممه 

ط  -7بممممازی مممممی نمایممممد  ر ممممی  اخبممممار و شممممایعات کممممه در زبممممان مممممردم مممممی افتممممد و یممممک  –مسممممو 

ر مممممی  خانمممممه هممممما کمممممه  –داسمممممم  -8کمممممالغ را چهمممممل کمممممالغ ممممممی کنمممممد و کممممماه را کممممموه ممممممی نمایمممممد 

بمممماالی درهمممما مممممی ایسممممتند و سممممالم دادن بممممه اهممممل خانممممه را از یمممماد آن کمممم  کممممه داخممممل خانممممه مممممی 

ر ممممممی  وضممممممو و نممممممماز کممممممه ذکممممممر و ثنممممممای خداونممممممد متعممممممال را از  –لَهممممممان  -9شممممممود مممممممی برنممممممد 

 .2ذهن وضو گیرنده و حوا  را از ذهن نماز خوانان می برد

 -1ال در نممممممه مممممممورد اکممممممرامش مممممممی نمایممممممد: کسممممممی کممممممه فممممممرا ض را انجممممممام دهممممممد خداونممممممد متعمممممم

فرشممممممتگان را محمممممماف  او مممممممی  -3همیشممممممه دوسممممممتش مممممممی دارد  -2بممممممدنش سممممممالم نگممممممه مممممممی دارد 

                                                                 
 .صحیح ترمذی 1
 .ابن حب ان به روایت عمربن خطاب)رضی هللا عنه( 2
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مثممممل بممممرق از پممممل صممممراط عبممممور مممممی کنممممد  -5بممممه خانممممه اش برکممممت وارد مممممی شممممود  -4گردانممممد 

 از آتش دوزخ نجات می یابد  -6

و قممممممرار دادن او  -9ی شممممممود سممممممیمای صممممممالحان بممممممه او داده ممممممم -8قلممممممبش مهربممممممان مممممممی شممممممود  -7

 در جوار اولیاء هللا که نه می ترسند و نه ناراحت هستند.

 )حکمت های ده گانه(

پیمممممامبر اکمممممرم صمممممل  هللا علیمممممه و سمممممل م فرممممممود: مسمممممواک بمممممر شمممممما الزم اسمممممت زیمممممرا ده خصممممملت 

ل: دهممممممان را خمممممموش بممممممو مممممممی کنممممممد دوم: خممممممدا را راضممممممی مممممممی کنممممممد  سوم:شممممممیاطین را  دارد: او 

نمممممد  چهمممممارم: مال کمممممه او را دوسمممممت ممممممی دارنمممممد پمممممنجم : لثمممممه هممممما را محکمممممم ممممممی خشممممممگین ممممممی ک

کنمممممد ششمممممم: باعمممممث از بمممممین رفمممممتن خلمممممط سمممممینه ممممممی شمممممود هفمممممتم:نف  را عطمممممراگین ممممممی کنمممممد 

هشمممممتم: تلخمممممی دهمممممان را از بمممممین ممممممی بمممممرد نهم:چشمممممم را روشمممممن ممممممی نمایمممممد و دهمممممم: ثمممممواب نمممممماز 

 1را تا هفتاد برابر بیشتر می کند.

د فایممممممده دارد کممممممه بزرگتممممممرین فایممممممده آن آوردن کلمممممممه شممممممهادت بممممممر زبممممممان )مسممممممواک کممممممردن هفتمممممما

هنگمممممممام سمممممممکرات ممممممممرگ اسمممممممت. بمممممممرعک  تریممممممماک کمممممممه هفتممممممماد ضمممممممرر دارد کمممممممه بزرگتمممممممرین 

 2ضرر آن این است که هنگام سکرات مرگ کلمه شهادت را از یاد انسان می برد(

ود: از حضمممممرت انممممم  بمممممن مالمممممک روایمممممت اسمممممت کمممممه آن حضمممممرت صمممممل  هللا علیمممممه وسمممممل م فرمممممم

ای کسمممممی کمممممه بمممممر پشمممممت ممممممن کوشمممممش ممممممی  -1زممممممین همممممر روز یمممممازده بمممممار فریممممماد ممممممی زنمممممد : 

بمممممر پشمممممت ممممممن گنممممماه ممممممی کنمممممی ولمممممی  -2کنمممممی ولمممممی نممممممی دانمممممی سمممممرانجامت درون ممممممن اسمممممت 

بمممممر پشمممممت ممممممن ممممممی خنمممممدی ولمممممی نممممممی  -3 نممممممی دانمممممی کمممممه در درون ممممممن عمممممذاب ممممممی بینمممممی .

تفممممریح مممممی کنممممی در حممممالی بممممر پشممممت مممممن لممممذت و  -4دانممممی کممممه در درون مممممن گریممممه مممممی کنممممی 

بمممممر پشمممممت ممممممن جمممممم  آوری  -5کمممممه نممممممی دانمممممی در درون ممممممن غمگمممممین و بمممممی بمممممازی ممممممی شممممموی 

بممممر پشممممت مممممن حممممرام  -6مممممی کنممممی در حممممالی کممممه نمممممی دانممممی در درون مممممن پشممممیمان مممممی شمممموی 

بممممر پشممممت  -7مممممی خمممموری در حممممالی کممممه نمممممی دانممممی در درون مممممن کممممرم همممما تممممو را مممممی خورنممممد 

                                                                 
 .توشه راه نجات )ابن حجر عسقالنی( 1
 .دکتر شفا بخش/بخش دندان /تالیف بابک محمودی 2
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وی درحمممممالی کمممممه نممممممی دانمممممی در درون ممممممن ذلیمممممل و خممممموار ممممممن بممممما تکبمممممر و غمممممرور راه ممممممی ر

 -9بمممممر پشمممممت ممممممن شمممممادمانی درحمممممالی کمممممه نممممممی دانمممممی در درون ممممممن نممممماراحتی  -8ممممممی شممممموی 

پشممممممت مممممممن در روشممممممنایی و نممممممور هسممممممتی ولممممممی نمممممممی دانممممممی کممممممه در درون مممممممن در تمممممماریکی و 

بمممممر پشمممممت ممممممن بممممما جمممممم  راه ممممممی روی در حمممممالی کمممممه نممممممی دانمممممی  -10 لممممممت قمممممرار میگیمممممری 

بممممممر پشممممممت مممممممن در فراخممممممی راه مممممممی روی در حممممممالی کممممممه  -11ن مممممممن تنهمممممما مممممممی شمممممموی دردرو

بسسسسسه روایسسسسست انسسسسسس بسسسسسن «صسسسسسحیح ترمسسسسسذی».نممممممی دانمممممی در درون ممممممن سمممممینه و پشمممممتت بمممممه همممممم ممممممی چسمممممبد

 مالک.

قلممممبش  -1و بمممماز فرمممممود :هممممر کمممم  زیمممماد و بمممما قهقهممممه بخنممممدد بممممه ده عقوبممممت دچممممار مممممی شممممود : 

خداونممممممد از او  -4خوشممممممحال مممممممی شممممممود  شممممممیطان -3آبممممممرویش پایمممممممال میشممممممود  -2مممممممی میممممممرد 

پیممممممامبر از او روی بممممممر مممممممی  -6مممممممورد سممممممتیز مممممممردم قممممممرار مممممممی گیممممممرد  -5خشمممممممگین اسممممممت 

هممممممه چیمممممز  -9اهمممممل آسممممممان از او متنفمممممر ممممممی شممممموند  -8مال کمممممه نفمممممرینش ممممممی کننمممممد  -7گردانمممممد 

 و روز قیامت میان همه مفتضح و ضای  می گردد. -10را فراموش می کند 

هللا عنمممممه از رسمممممول گراممممممی اسمممممالم روایمممممت ممممممی کنمممممد کمممممه فرممممممود  حضمممممرت ابمممممن عبممممما  رضمممممی

 : ده نفر لعنت شده هستند:

سممممموال شمممممد او چمممممه کسمممممی اسمممممت   فرممممممود: کسمممممی کمممممه دروغگمممممو و فتنمممممه گمممممری را  –قمممممال   -1

 رواج دهد.

 سوال شد او چه کسی است   فرمود: کسی که نبش قبر نماید. -جیوف  -2

 رمود:کسی که سخن چینی نمایدسوال شد او چه کسی است   ف -القتات  -3

سممممموال شمممممد او چمممممه کسمممممی اسمممممت  فرممممممود زنمممممانی کمممممه بمممممرای زنممممما در خانمممممه ای نگمممممه  -دبممممموب -4

 داری می شوند.

سممممموال شمممممد او چمممممه کسمممممی اسمممممت   فرممممممود: کسمممممی کمممممه بمممممرای نمممممامو  خمممممود غیمممممرت  -دی ممممموث -5

 نداشته باشد.

 ند .سوال شد آنها کیستند  فرمود: کسانی که طبل می زن -صاحبان عربطه -6
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 سوال شد آن ها چه کسانی هستند   فرمود: کسانی که تنبور می زنند. -کوبه -7

سممممممموال شمممممممد آن هممممممما  کسمممممممیتند   فرممممممممود: کسمممممممانی کمممممممه از ممممممممردم عمممممممذر خمممممممواهی و  -ُعتمممممممـُل -8

 پوزش نمی پذیرند.

سممممموال شمممممد او چمممممه کسمممممی اسمممممت   فرممممممود : کسمممممی کمممممه از راه زنممممما متولمممممد شمممممده باشمممممد  -زنمممممیم -9

 و غیبت نماید.

سمممممموال شممممممد او چممممممه کسممممممی اسممممممت   فرمممممممود: کسممممممی کممممممه مممممممورد عمممممماق و لعنممممممت  -عمممممماق  -10

 1والدینش قرار بگیرد

کسممممی کممممه بمممما  -2کسممممی کممممه زکممممات ندهممممد  -1و فرمممممود: خممممدا از ده نفممممر نممممماز قبممممول نمممممی کنممممد: 

مممممممردی کممممممه  -4امممممممام جممممممماعتی کممممممه مممممممردم از او ناراضممممممی باشممممممند  -3ریاکمممممماری نممممممماز بخوانممممممد 

زنممممممی  -6زنممممممی کممممممه شمممممموهرش را ناراحممممممت نمایممممممد  -5مایممممممد در تمل ممممممک دیگممممممری باشممممممد و فممممممرار ن

ممممممردی کمممممه نممممممازش  -9رهبمممممر  مممممالم  -8ربممممما خممممموار      -7کمممممه چمممممادر و حجممممماب نداشمممممته باشمممممد 

ش نماید . -10او را از فحشا دور ننماید   و کسی که همیشه در وسایلش غ 

ابمممممن عبممممما  ممممممی فرمایمممممد: روزی ابلمممممی  پمممممیش رسمممممول خمممممدا آممممممد و رسمممممول خمممممدا از او پرسمممممید 

رهبمممممر  -1ابلمممممی  دوسمممممتانت در اممممممت ممممممن چنمممممد نفمممممر هسمممممتند  ابلمممممی  گفمممممت: ده نفمممممر هسمممممتند:  ای

عممممممممالم زیممممممممر فرمممممممممان  -4ثروتمنممممممممد بممممممممی توجممممممممه  -3انسممممممممان م ممممممممرور     -2و پادشمممممممماه  ممممممممالم 

ُمحتکر)کسمممممممی کمممممممه مممممممما یحتممممممماج ممممممممردم را انبمممممممار و موقممممممم  گرانمممممممی بمممممممه قیممممممممت  -5سمممممممتمکاران 

 2غیبت کننده -10خوار  شراب -9ربا خوار  -7زناکار  -6گزاف می فروشد( 

 -2عمممممالم عممممممل کننمممممده  -1فرممممممود: پممممم  دشممممممنانت چنمممممد نفمممممر هسمممممتند  گفت:بیسمممممت نفمممممر هسمممممتند. 

قلممممممب  -6محب ممممممان یتیمممممممان واسممممممیران  -5ادا کننممممممده فممممممرا ض  -4حمممممماف  قممممممرآن  -3عابممممممد جمممممموان 

دو جمممممموانی کممممممه همممممممدیگر را بممممممه خمممممماطر  -9آکممممممالن مممممممال حممممممالل  -8متواضممممممعان  -7مهربانممممممان 

 -11کسمممممممانی کمممممممه بمممممممر نمازهمممممممای جماعمممممممت حمممممممریص هسمممممممتند  -10رنمممممممد خمممممممدا دوسمممممممت ممممممممی دا

کسممممممانی کممممممه از حممممممرام  -12کسمممممانی کممممممه نممممممماز مممممممی خواننممممممد در حممممممالی کممممممه مممممممردم در خوابنممممممد  
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کسممممی کممممه دا ممممم الوضممممو باشممممد  -14کسممممی کممممه بممممرای دیگممممران دعمممما نمایممممد  -13دوری مممممی کننممممد 

کمممممه بمممممه کسمممممی  -17کسمممممی کمممممه خممممموش اخمممممالق باشمممممد  -16کسمممممی کمممممه سمممممخاوت داشمممممته باشمممممد  -15

کسمممممی کمممممه  -19کسمممممی کمممممه بمممممرای ممممممردن آممممممادگی داشمممممته باشمممممد  -18بیممممموه زنمممممان کممممممک نمایمممممد 

 1و کسانی که در گفتار صادق باشد  -20امانت دار باشد

اگمممممر رزق تقسمممممیم شمممممده اسمممممت حمممممرص چمممممرا  -2اگمممممر خمممممدا کفیمممممل روزی هسمممممت غصمممممه چمممممرا   -1

 -5چمممممرا  اگمممممر جهمممممنم حمممممق اسمممممت ایمممممن هممممممه نممممماحق  -4اگمممممر قیمممممامتی هسمممممت خیانمممممت چمممممرا   -3  

اگمممممر بهشمممممت حمممممق اسمممممت ت ممممماهر بمممممه ایممممممان  -6اگمممممر دنیممممما فریبنمممممده اسمممممت اعتمممممماد بمممممه آن چمممممرا   

اگمممممر قبمممممر حمممممق اسمممممت  -8اگمممممر حسممممماب حمممممق اسمممممت جمممممم  آوری ممممممال حمممممرام چمممممرا   -7چمممممرا  

اگمممممر شمممممیطان دشممممممن انسمممممان هاسمممممت پیمممممروی از او چمممممرا   -9سممممماختمان همممممای مسمممممتحکم چمممممرا  

 چرا اگر خداوند دوست همه است دوری از او  -10

حکمممممت گمممموهر بممممار یمممماد مممممی دهممممد کممممه هممممرک  بممممه آن همممما عمممممل  13لقمممممان حکممممیم بممممه پسممممرش 

 کند سعادت دنیا و آخرتش را به دست می آورد:

ای پسممممممرم آن انممممممدازه ای کممممممه در آخممممممرت  -2ای پسممممممرم عمممممممرت را بممممممه دنیمممممما مشمممممم ول مسمممممماز  -1

خممممدا  خممممدا نباشممممد گنمممماه کممممن پمممم  همممممه جمممما کممممهییجا، خممممواهی مانممممد بممممرای آخممممرت جممممم  آوری کممممن

تمممما  -۵خممممود متوجممممه مشممممو. بیممممقبممممل از ع گممممرانید وبیممممبممممه ع -۴ نکممممن جمممما گنمممماه چیاسممممت پمممم  همممم

 یکممممممه ممممممم یبممممممه انممممممدازه ا -۶توبممممممه نممممممما. تییممممممرها یبممممممرا یاز آتممممممش دوزخ رهمممممما نشممممممد کممممممهیزمان

تمممممو بمممممه ممممممردم و  یخممممموب یرا فرامممممموش کمممممن اولممممم زیمممممدو چ -7عمممممذاب را تحممممممل گنممممماه کمممممن. یتممممموان

-9ممممممرگ. یخداونمممممد و دومممممم یفرامممممموش نکمممممن اولممممم را زیمممممو دو چ -8ممممممردم بمممممه تمممممو. یبمممممد یدومممممم

 یهنگمممممممام وارد شمممممممدن بمممممممه منزلممممممم-10زبانمممممممت را نگمممممممه دار. یهنگمممممممام داخمممممممل شمممممممدن بمممممممه مجلسممممممم

هنگممممممام نممممممماز -12سممممممفره شممممممکمت را نگممممممه دار. یهنگممممممام نشسممممممتن رو-11چشمممممممت را نگممممممه دار.

پسممممممرم بدانکممممممه وجممممممودت سممممممه قسمممممممت اسممممممت روحممممممت مخصمممممموص  یو ا -13قلبممممممت را نگممممممه دار.

مخصممممممموص خمممممممودت اسمممممممت و جسممممممممت مخصممممممموص کمممممممرم هاسمممممممت پممممممم  خداسمممممممت و اعمالمممممممت 

 .ینکن ریکرم ها س یبرا هودهیموا ب باش که شکم خودت را هرگز ب
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 )اصالح و غفلت( 

نمممممممماتوان تممممممممر  گممممممممرانیهممممممممر کمممممممم  از اصممممممممالح خممممممممود نمممممممماتوان باشممممممممد از اصممممممممالح د  

وقمممممت انسمممممان را تلمممممف  نکمممممهیجمممممز ا سمممممتیپرسمممممد نمممممماز چ یمممممم دیسمممممع خیاز شممممم یکسممممم یاسمممممت.روز

 نفسم خوش آمد و آنرا تکرار کردم. یگفته برا نیقلب خود گفت:ا در خیکند ش یم

و همممممموا تممممممنف   ینوشمممممم ی.آب مممممممیخممممممور یگفممممممت:چرا هممممممر روز غممممممذا ممممممم خیشمممممم سممممممرانجام

 یقممممموا و موجمممممب لمممممذت مممممم دیمممممباعمممممث تجد یسمممممت،حتیو ممممممالل آور ن یتکمممممرار تیمممممبرا یکنممممم یمممممم

 روح و آب جسم است و لذت دارد. یشود پ  نماز هم غذا

 (نتی)ز 

نشممممممانه  گممممممرانید یزن بممممممرا نممممممتیاوسممممممت و ز یایممممممشمممممموهرش نشممممممانه ح یرازن بمممممم نممممممتیز-

 نیاتریمممممح یشوهرانشمممممان بممممم شیهسمممممتند کمممممه در پممممم یزنان،زنمممممان نیاتریممممماوسمممممت و باح ییایمممممح یبممممم

 باشند.

درون قبر)من ممممممور اعمممممممال  نممممممتیقبممممممر نشممممممانه بممممممدعت و غفلممممممت اسممممممت و ز رونیممممممب نممممممتیز

 1از سنت است. یرویو پ مانیصالح(نشانه ا

 زن.-3فرزند -2ثروت -1است: زیسه چ ایدن نتیز -1

 صدقه. -3تقوا  -2علم -1است: زیآخرت سه چ نتیز -2

 .ییکم گو -3 یکم خواب-2 یکم خور-1است: زیبدن سه چ نتیز -3

 شکر. -3صبر  -2سکوت -1است: زیدل سه چ نتیز -۴
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 (یخوشبخت ی)رمزها

 یشمممممممود ولممممممم یمممممممم افمممممممتیاسمممممممت کمممممممه در درون انسمممممممانها  یدیمممممممماننمممممممد مروار یخوشمممممممبخت

نگمممممممران بمممممممود چمممممممرا کفمممممممش  یکیکننمممممممد: یخمممممممود جسمممممممتجو مممممممم رونیمممممممتاسممممممفانه آنهممممممما آنمممممممرا در بم

نگمممممران بمممممود کمممممه چمممممرا پممممما نمممممدارد و  یگرینمممممدارد،د نینگمممممران بمممممود کمممممه چمممممرا ماشممممم یگرینمممممدارد،د

 دهد. ینگران بود که چرا جان م نیاز ا یگریاما د

بهتمممممر از پانصمممممد همممممزار  دیمممممکمممممه بممممما زحممممممت و زور بمممممازو بدسمممممت آ یصمممممد همممممزار توممممممان -

 شود. دایاست که بدون زحمت پ یومانت

بممممممما فکمممممممر آرام بهتمممممممر  یرو ادهیبهتمممممممر از خواسمممممممتن آن نااهمممممممل اسمممممممت.پ دنیمممممممخواب گرسمممممممنه

 است. نیو فکر به قرض و وام و قسط ماش یبا نگران نیاز راندن ماش

کممممممه در دره همممممممراه  یحممممممال چوپممممممان خوشممممممابهمتفسسسسسساوت اسسسسسسست. اریداشسسسسسستن بسسسسسسا بسسسسسسودن بسسسسسسس  

 یخممممممورد و بممممممدا بممممممه حممممممال ثروتمنممممممد یو از آن ممممممم دهیا را دوشممممممآنهمممممم ریو شمممممم دهیممممممگوسممممممفندان خواب

کنمممممد و دکتمممممر  یهمممممر روز بممممما همسمممممرش دعممممموا مممممم یکمممممه در سممممماختمان چهمممممارده طبقمممممه نشسمممممته ولممممم

 .یمصرف کن دینبا وهیبه او گفته که گوشت نخور و م

 :یخوشبخت یراهکارها

را کمممممه دوسمممممت  یزیممممم،چیکمممممن آن را فرامممممموش کن یکننمممممد سمممممع یمممممم یبمممممه تمممممو بمممممد کمممممهیزمان

کمممممه در  ییزهمممممایبمممممود کمممممه چ یو اال ناچمممممار خمممممواه یاوریمممممکمممممن آن را بدسمممممت ب یسمممممع یدار یمممممم

و از او  یریپممممممذ یممممممم ریمشممممممو چممممممون از او تمممممماث نی.با احمممممممق همنشممممممیدوسممممممت بممممممدار یدسممممممت دار

 .یریگ یدستور م

بممممما تمممممو  یکسممممم یو بمممممه آنهممممما دسمممممتور ممممممده،اگر بمممممد اخمممممالق باشممممم نیبممممماادب بنشممممم یآدم هممممما بممممما

 یکممممرد یممممم هیممممتممممو گر یهمممممه خوشممممحال بودنممممد ولمممم یآمممممد ایممممبممممه دن کممممهیشممممود و زمان یدوسممممت نممممم

کننممممد و تممممو  هیممممگر گممممرانیگذارنممممد د یتممممو را در قبممممر ممممم یکممممن کممممه وقتمممم یچنممممان زنممممدگ ایممممو در دن

و همممممر  دیمممممنما سمممممهیمقا گمممممرانیخمممممود را بممممما د یمممممیخواهمممممد بمممممدبخت شمممممود دارا یکممممم  مممممم هر.یبخنمممممد

نفممممممر  کیمممممم .دیممممممنما سممممممهیمقا گممممممرانیخواهممممممد خوشممممممبخت باشممممممد اخممممممالق خممممممود را بمممممما د یکمممممم  ممممممم

زن  کیمممممببخشمممممد و  بمممممایز یالیخواسمممممت تممممما بمممممه او ثمممممروت هنگفمممممت بدهمممممد،و یمرتمممممب از خمممممدا مممممم
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 یمممممم یآن ممممممرد همممممر روز و همممممر روز بعمممممد از دعممممما سمممممخت یوه،ولیمممممبممممماغ پمممممر م کیمممممو  بمممممارویز

ه بممممم را،و بمممممدنش یسمممممالمت یرا از دسمممممت داد حتممممم زیمممممشمممممد کمممممه هممممممه چ ریمممممفق یو بمممممه قمممممدر دیمممممد

خممممممدا بممممممه خمممممموابش آمممممممد،او  ی.روزشممممممد لیکممممممه بممممممدنش بممممممه جسممممممد متحممممممرک تبممممممد دیرسمممممم یحممممممد

  خداونممممممممدیبخشمممممممش از مممممممممن گرفت ینمممممممماراحتممچرا بمممممممه جمممممممما اریمممممممممن از تمممممممو بسمممممممم ایگفت:خمممممممدا

خواسمممممتم بممممما لمممممذت  یممممممن نمممممم یو هممممممه خوبنمممممد ولممممم یخمممممواه یاز ممممممن مممممم ییبمممممایز یزهمممممایفرمود:چ

جهمممممت همممممر روز تمممممو را  نیهممممممبمممممه  یبمممممزرگ را از دسمممممت بمممممده یلمممممذتها زیکوچمممممک ونممممماچ یهممممما

را  زیمممممبرسمممممانم و هممممممه چ ینممممممودم تممممما در آخرت،تمممممو را بمممممه خوشمممممبخت ریمممممو بمممممدبخت و فق چمممممارهیب

اسممممت کممممه  یخانممممه کسمممم ایممممرا بممممدان دن نیممممبممممه تممممو بممممدهم و ا شیهمممما نیاز بهتممممر یخواسممممت یکممممه ممممم

 خواهند بود. یتو ابد یخواسته ها یمنزل ندارد ول

 نیرزمیممممممممممرا ز تمممممممممانیالسممممممممممالم(فرمود:گن  هممممممممما و طالها هی)علیسمممممممممیروح هللا ع حضمممممممممرت

 ایمممممشممممموند و  یزننمممممد و خمممممراب مممممم یخورنمممممد و زنممممم  مممممم یکرمهممممما آن را ممممممچمممممون  دیمممممنکن یمخفممممم

)در راه خمممممممدا خمممممممرج دییممممممنما یخمممممممود را در آسمممممممانها مخفممممممم یهممممممما نممممممد،گن یربا یدزدان آنممممممرا مممممممم

همممممر جممممما کمممممه  دیمممممرا بدان نیمممممو ا زنمممممد یدسمممممت بمممممرد نمممممم تمممممانیبمممممه طالها ی(چون آنجممممما کسمممممدییمممممنما

 یدرخمممممت مخفممممم یدر بممممماال مانمممممد،اگر یدلمممممش همانجممممما مممممم دیمممممنما یخمممممود را مخفممممم هیانسمممممان سمممممرما

مانمممممد  یدلتمممممان در کممممموه مممممم دیمممممکن یمانمممممد،اگر در کوههممممما مخفممممم یدرخمممممت مممممم یدلتمممممان بممممماال دییمممممنما

 چیمانمممممد و هممممم یخمممممدا مممممم شیدل و حواسمممممتان پممممم دییمممممنما یخمممممدا مخفممممم شیاگمممممر گنجتمممممان را پممممم یولممممم

 1خدا بماند. شیشود که دل انسان پ ینم افتی نیباالتر از ا یسعادت

چممممون  دیباشمممم تانینممممه غصممممه لبمممما  و فقممممط بممممه فکممممر زنممممدگو  دیممممنممممه غصممممه غممممذا را بخور -

کننممممممد  یسممممممرتان پممممممرواز ممممممم یکممممممه بمممممماال یآنهمممممما مهممممممم تممممممر اسممممممت.به پرنممممممدگان یاز هممممممر دو نیمممممما

کننمممد و نمممه  یکننمممد و نمممه طمممال دارنمممد و نمممه انبمممار مممم یکننمممد و نمممه درو مممم یکمممه نمممه کمممار مممم دیمممبنگر

گرسمممممنه بماننمممممد و  لح مممممه همممممم کیمممم یآنهممممما حتممممم ذاردگممممم ینمممممم مانیخممممدا نمممممد،اماینما یپمممم  انمممممداز مممممم

 راهنیممممممبمممممماز پ شییبمممممما آن همممممممه ع مممممممت و ثممممممروت و فرمممممممانروا مانیسممممممل یتشممممممنه بخوابنممممممد؛ حتمممممم

 نبرد. یگرید زیو جز کفن با خود چ دیپوش یساده م
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 ییو فمممممردا در تنمممممور نمممممانوا نمممممدیرو یاممممممروز مممممم یوحشممممم اهمممممانیچگونمممممه گ دیمممممنیب یمممممم ایمممممآ

ا  تمممممازه و رنگارنممممم  سوسمممممن لبممممم یخداونمممممد چگونمممممه بمممممه گمممممل هممممما دیمممممنیب ینمممممم ایسممممموزند.آ یمممممم

 ییبممممممایوقممممممت لبمممممما  بممممممه آن ز چیبمممممما هنممممممه تخممممممت وتمممممماجش همممممم مانیسممممممل کممممممهیپوشمممممماند در حال یممممممم

و فممممردا از  دیممممرو یکممممه امممممروز ممممم تاسمممم یبممممه فکممممر گلمممم نقممممدریکممممه ا یینتوانسممممت بپوشممممد؛پ  خممممدا

او بزرگنمممممد و  شمممممگاهیمقامشمممممان در پ نقمممممدریرود چگونمممممه بمممممه فکمممممر انسمممممانها نباشمممممد کمممممه ا یمممممم نیبممممم

فرشمممممتگان معصممممموم و  یبمممممه انسمممممانها ارزش قا مممممل اسمممممت کمممممه بمممممه جممممما یدرخداونمممممد بمممممه قممممم یحتممممم

 یولکمممممممرده اسمممممممت. یمعرفممممممم نیزمممممممم یخمممممممود بمممممممر رو نیپممممممماکش انسمممممممانها را بمممممممه عنممممممموان جانشممممممم

 1هم بدتر کرده اند م وانیانسانها هستند که خود را از ح یافسو  که برخ

نمممممه کمممممه نمممممه نمممممور دارد و  دیمممممحمممممب  کن ایممممم یسمممممه روز زنمممممدان یخمممممود را بمممممرا دیمممممبتوان اگمممممر

کمممممه چقمممممدر  دیمممممفهم یو تممممازه مممممم دیمممممابی یدسمممممت مممممم یشمممممود حتمممممما بممممه خوشمممممبخت یصممممدا وارد آن مممممم

 .دیثروتمند بود

و مثممممل  دیو حمممماال شممممنوا شممممد دیممممکممممر بود نکممممهیا د،مثلیشممممد نممممایو حمممماال ب دیممممکممممور بود انگممممار

 یکمممممه چقمممممدر در درون ثروتهممممما جممممما دیمممممفهم یو حممممماال مممممم دیزنمممممده شمممممد حممممماالو  دیمممممممممممرده بود نکمممممهیا

پممممممر از  یکمممممه در اتمممممماق دیممممممبود یو مثمممممل کسمممممم دیدانسممممممت یکممممممدام را نمممممم چیهمممممم یولممممم دیممممممگرفتمممممه بود

در  دیمممممبود یماننمممممد کمممممور ایمممممو  دیمممممد یچشممممممانتان آنهممممما را نمممممم یولممممم دیمممممکرد یمممممم یثمممممروت زنمممممدگ

 طالها. انیم

حضمممممممممممرت  ینهفتمممممممممممه اسمممممممممممت،روز یری،خیدر بممممممممممماطن همممممممممممر اتفممممممممممماق شمممممممممممر شمممممممممممهیهم

افتممممماد  یالنمممممه سمممممگ کمممممرد کمممممه چشمشمممممان بمممممه یگمممممذر مممممم ییاز جممممما ارانشیمممممالسمممممالم(با  هی)علیسمممممیع

خممممممود را گرفتنممممممد و  ینممممممیبممممممد آن تمممممممام اطممممممراف را گرفتممممممه بود،آنهمممممما ب یکممممممه مممممممرده بممممممود و بممممممو

نهفتممممه اسممممت پمممم  بممممه ممممما بگممممو  ییبممممایز کیمممم یزیممممدر هممممر چ یمعلممممم بزرگمتممممو کممممه گفتمممم یگفتنممممد:ا

 الشه کجاست  نیا ییبایکه ز

ان و نگمممممماه ممممممما بممممممه خودممممممم ایدرخشممممممند،آ یکممممممه چقممممممدر ممممممم دیممممممرا نگمممممماه کن شی:دنممممممدانهافرمود

 مست ین یو خوشبخت یالسه خوشحال نیبعد از ا مانیزندگ
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 یرا خمممممراب و تمممممار مممممم یافکمممممار ماسمممممت کمممممه زنمممممدگ نیمممممکمممممه ا میبمممممه شمممممما گوشمممممزد نمممممما دیمممممبا

و  بمممممممتیخمممممممود فحش،غ یکمممممممه همممممممر روز در زنمممممممدگ یکمممممممه کمممممممودک دیمممممممسمممممممازدمچگونه انت مممممممار دار

و اطممممممرافش وجممممممود  یهممممممم در زنممممممدگ یخمممممموب یزهممممممایکممممممه چ ردیممممممبگ ادیممممممشممممممنود،  یتهمممممممت ممممممم

 ارندم د

ببخشممممممند کممممممه در درون آنهمممممما وجممممممود  گممممممرانیتواننممممممد بممممممه د یرا ممممممم یزیممممممانسممممممانها تنهمممممما چ 

 یخمممممموب یزهممممممایچ رونیممممممتوانممممممد بممممممه ب یهسممممممت ممممممم یکممممممه در درونممممممش بممممممد یدارد،چطممممممور کسمممممم

 تیممممممممدر درون او مممممممممار وجممممممممود دارد برا کهیدهممممممممد و چطممممممممور ممکممممممممن اسممممممممت از کسمممممممم لیممممممممتحو

 بدهد  یماه

 (امبریاز زبان پ ایدن قتی)حق 

 

 نیریسرسمممممممبز و شممممممم ایمممممممدن قتی:حقدیمممممممفرما یوسممممممملم مممممممم هیمممممممهللا عل یخمممممممدا صمممممممل رسمممممممول   

 یکمممممممه چگونمممممممه رفتمممممممار مممممممم نمممممممدیخمممممممود قمممممممرار داد تممممممما بب نمممممممدهیاسمممممممت؛خداوند شمممممممما را در آن نما

کمممممه در آن  لیاسمممممرا  یبنممممم یبمممممود بمممممرا یشمممممیآزما نیچمممممون اولممممم دییمممممنما زیمممممماز زنمممممان پرهدییمممممنما

 شکست خوردند.

 نممممدیآ یممممم ایمممماز آنهمممما کممممافر بممممه دن یده انممممدمبرخشمممم دهیممممکممممه مممممردم گونمممماگون آفر دیباشمممم داریممممب

رونمممممد و  یمممممم ایمممممو ممممممومن از دن نمممممدیآ یمممممم ایمممممممممممومن بمممممه دن یرونمممممد.برخ یمممممم ایمممممو کمممممافر از دن

  ایمممممکننمممممد و در آخمممممر کمممممافر از دن یمممممم یو مومنانمممممه زنمممممدگ نمممممدیآ یمممممم ایمممممهمممممم ممممممومن بمممممه دن یبرخممممم

 1روند. یم

شمممممدن  نیم خشممممممگکمممممه هنگممممما دیمممممنیب ینمممممم ایمممممماننمممممد آتمممممش اسمممممت در درون انسمممممانها آ خشمممممم

 نیگرددمهمممممر گممممماه خشممممممگ یشمممممود و چشممممممانش سمممممرخ مممممم یانسمممممان چگونمممممه صمممممورتش قرممممممز مممممم

از  طانیاسممممممت و شمممممم طانیچممممممون خشممممممم از شمممممم دیممممممریوضممممممو بگ دیو اگممممممر توانسممممممت دینیبنشمممممم دیشممممممد

 شود. یخاموش نم یگرید زیآتش و آتش جز با آب با چ

                                                                 
 هللا عنه. یرض رهیهر یرواه عن اب/2/جیبخار حیصح 1



 قرصهای معنوی  
 

 66 

 نیدهممممممممد و بممممممممدتر تیشممممممممود و زود رضمممممممما نیخشمممممممممگ ریممممممممشممممممممخص آن اسممممممممت د نیبهتممممممممر

 ریممممممدهممممممد هممممممر کمممممم  از شممممممما د تیرضمممممما ریممممممشممممممود و د نیص آن اسممممممت کممممممه زود خشمممممممگشممممممخ

 تیشممممممود و زود رضمممممما نیدهممممممدبا هممممممر کمممممم  کممممممه زود خشمممممممگ تیرضمممممما ریممممممشممممممود و د نیخشمممممممگ

برابمممممر  یبممممما خممممموب یو خممممموب یبممممما زشمممممت یاست.زشمممممت یدهمممممد عملمممممش ماننمممممد دو کفمممممه تمممممرازو مسممممماو

 نیاست.بهتر

تمممممممماجر  نیق تمممممممرتمممممممماجر بمممممممداخال نیتمممممممماجر اسمممممممت و بمممممممدتر نیاخمممممممالق تمممممممر تممممممماجر،خوش

از حممممممق  شممممممهیاسممممممت و هم امممممممتیچممممممون  لممممممم از  لمممممممات ق دیمممممم لممممممم نکن یبممممممه کسمممممم هرگزاسممممممت.

 کمممممممه شمممممممما آنمممممممرا  سمممممممتیمانمممممممده ماننمممممممد عمر یکمممممممه از شمممممممما بممممممماق یچمممممممون عممممممممر دییمممممممدفممممممما  نما

کممممممه  روزیممممممسممممممه روز اسممممممت امممممممروز کممممممه دوام نممممممدارد و د ایممممممگفت:دن یمممممممیوحک  1.دیممممممگذرانممممممده ا

 مدیایب ستیگذشت و فردا که معلوم ن

و آخممممممرت ماننممممممد مشممممممرق و م ممممممرب  ایممممممدن :دیممممممفرما ی)کممممممرم هللا وجممممممه(م یعلمممممم رتحضمممممم

و همممممر چمممممه بمممممه طمممممرف  یشمممممو یاز م مممممرب دور مممممم یاسمممممت همممممر چمممممه بمممممه طمممممرف مشمممممرق بمممممرو

 ایممممممدن ینیریآخممممممرت و شمممممم ینیریشمممممم ایممممممدن یو تلخمممممم یشممممممو یاز مشممممممرق دور ممممممم یم ممممممرب بممممممرو

 2باشد. یآخرت م یتلخ

 )خواب( 

است  یا هیآشفته و احالم هد یگار متعال و خواب هااست از جانب پرورد یخوب نعمت یخواب ها  

 .طانیاز جانب ش

 و احالم واض اث. -3متشابهات  -2محکمات  -1شوند: یم میبه سه نو  تقس خوابها

و  -3 یعیطب ریغ یخوابها -2 یعیطب یخوابها -1کرده اند: میخوابها را به سه نو  تقس حکما

 .نهیع یخوابها

خون  زشیشدن آم ادیز-2فساد مزاج روح و اندام ها؛ -1نو  است: سه یعیطب ریغ یخوابها عامل

 . یپر چرب و غل یخوردن غذاها-3و صفرا و بل م و سودا؛
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 وجود دارد: دنی:چهار گونه خوابدیفرما ی)کرم هللا وجه(میعل حضرت

 هستند. یکه منت ر وح امبرانندیخوابند پ یبر پشت م کهیکسان -1

 یالهمممممام مممممم شمممممانیهسمممممتند کمممممه برا یوابنمممممد مومنمممممانخ یبمممممر طمممممرف راسمممممت مممممم کهیکسمممممان -2

 شود.

 یخوابنممممممد فرزنممممممدان پادشمممممماه هسممممممتند کممممممه ممممممم یبممممممر طممممممرف چمممممم  خممممممود ممممممم کهیکسممممممان -3

 که خورده اند راحت تر هضم شود. ییخواهند غذاها

 هستند. طانیخوابند برادران ش یشکم خود م یبر رو کهیو کسان -۴

 یعنممممممی:« النسسسسسسوم اخسسسسسسو المسسسسسسوت» :دیممممممفرما یوسمممممملم ممممممم هیممممممهللا عل یاکممممممرم صممممممل امبریممممممپ  

 است. یخواب مرگ موقت گریخواب برادر مرگ است به عبارت د

از خمممممممواب صمممممممحبت  23و روم/ 9و نبممممممما/ ۴7فرقمممممممان/ یمتعمممممممال در سممممممموره هممممممما خداونمممممممد

نمممممور  یجلمممممو دنیممممموسممممملم نخواب هیمممممهللا عل یاکمممممرم صمممممل امبریمممممپ اتیممممماز منه یکمممممیکمممممرده اسمممممت و

( انقبممممممماض و درد ی  عضمممممممالن)کراممممممممیماریکمممممممار باعمممممممث ب نیمممممممباشمممممممد چمممممممون ا یمممممممم دیخورشممممممم

 شود. یعضالت م

 (طانی)ش 

کرده است که تمام بندگان را از راه راست  ادیبه عزت خداوند متعال قسم   یهمان ابل ای طانیش   

 به جز بندگان مخلص. یعنی نیمنحرف خواهد کرد مگر عباد المخلص

   ْخل ِصین م  اْلم    إِّلَّ ِعب اد ک  ِمْنه 

 طانیشمممممم میسممممممر کممممممار هسممممممت دارتر،مایممممممب طانیشمممممم میداریممممممب دار،مایممممممب طانیشمممممم میخممممممواب ممممممما

 مینممممممیب یاو را نممممممم کتر،ممممممماینزد طانیشمممممم یولمممممم میمممممممشمممممم ول،ما دور طانیشمممممم میکمممممماریفعال،ممممممما ب

 او با ما دشمن است. یول میما با او دوست ندویب یاو ما را م یول

 یتکبمممممممر نممممممممود و نافرممممممممان طانیشممممممم یآدم تواضممممممم  کمممممممرد و توبمممممممه نممممممممود ولممممممم حضمممممممرت

بممممممممه گنممممممماهش اعتممممممممراف  طانیشممممممم یرت آدم بمممممممه گنمممممممماه خمممممممود اعتممممممممراف کمممممممرد ولممممممممکرد،حضممممممم
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خوشمممممممحال شد،حضمممممممرت آدم نفممممممم  خمممممممود را  طانیشممممممم یشمممممممد ولممممممم مانینکرد،حضمممممممرت آدم پشممممممم

نشمممممد  دیمممممبمممممه کممممارش افتخمممممار نمممممود و حضمممممرت آدم از رحمممممم خممممدا ناام طانیشممممم یمالمممممت کمممممرد ولمممم

 شد. دیفورا ناام طانیش یول

السممممممالم( آمممممممد  هی)علیسممممممیر سممممممر راه عالمقممممممد  بمممممم تیممممممب قیممممممدر گردنممممممه اف طانیشمممممم یروز

 .دیآن حضرت را گمراه نما ییو خواست با پرسشها

اسمممممممت کمممممممه از گمممممممل  دهیرسممممممم ییو ع ممممممممت تمممممممو بمممممممه جممممممما یمبزرگیسمممممممیع ی:ادی:پرسممممممماول

 میآور یو بمممممممممممممه پمممممممممممممرواز در مممممممممممممم یدمیمممممممممممممو روح را در آن م یسممممممممممممماز یمممممممممممممم یپرنمممممممممممممدگان

هممممممم خواسممممممت روح مممممممرا  یاسممممممت کممممممه اگممممممر ممممممم ییمخصمممممموص خممممممدا ی:ع مممممممت و بزرگممممممفرمود

 کرد. یقبض م

 ممممممارانیاسمممممت کمممممه بمممممه ب دهیرسممممم ییتمممممو بمممممه جممممما یع ممممممت و بزرگممممم یسمممممیع ی:ادی:پرسمممممدوم

خواسمممممت ممممممرا  یاسمممممت کمممممه اگمممممر مممممم ییاز آن خمممممدا ی:ع ممممممت و بزرگمممممفرمود میدهممممم یشمممممفا مممممم

 کرد. یم ماریهم ب

اسممممممت کممممممه در گهممممممواره  دهیرسمممممم ییتممممممو بممممممه جمممممما یمع مت و بزرگممممممیسممممممیع ی:ادی:پرسممممممسوم

خواسمممممت ممممممرا  یاسمممممت کمممممه اگمممممر مممممم ییمخصممممموص خمممممدا یگممممم:ع ممممممت و بزرفرمود میسمممممخن گفتممممم

 آورد. یم ایالل به دن

اسممممممت کممممممه بمممممممدون  دهیرسمممممم ییتممممممو بممممممه جمممممما یمع مت و بزرگممممممیسممممممیع ی:ادی:پرسممممممچهارم

اسمممممت کمممممه ممممممن را بمممممدون  ییمخصممممموص خمممممدا ی:ع ممممممت و بزرگمممممفرمود میآممممممد ایمممممپمممممدر بمممممه دن

 آورد. ایآدم را بدون پدر ومادر به دن یپدر ول

 یاسمممممممت کمممممممه رو دهیرسممممممم ییتمممممممو بمممممممه جممممممما یو بزرگممممممموار مع متیسمممممممیع ی:ادی:پرسمممممممپنجم

:ع مممممممممممت و فرمود میشممممممممممو غممممممممممرق در آنهمممممممممما نکممممممممممهیبممممممممممدون ا یرو یراه ممممممممممم اهممممممممممایآب و در

 ینمممممم یکمممممرد و حتممممم یخواسمممممت فلجمممممم مممممم یاسمممممت کمممممه اگمممممر مممممم ییمخصممممموص خمممممدا یبزرگممممموار

 1هم راه بروم. نیزم یگذاشت رو

                                                                 
 .یراشد فیالسالم( به کوشش لط هی)علیسیع یامبری/پامبرانیداستان پ 1
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 پ  خانه من کجاست  یخدا تو خانه دار یبه خداوند گفت:ا طانیش

پمممممم  قممممممرآن مممممممن  یگفممممممت:تو قممممممرآن دار طانیفرمود:خانممممممه تممممممو حمممممممام هاست.شمممممم اونممممممدخد

 مبتذل است. یخداوند فرمود:قرآن تو شعرها ست یچ

ت:تو اذان گف طانیش .ی:خال کوبست فرمودیپ  کتاب من چ یدار یمتفاوت یگفت:تو کتابها طانیش

 ند ستیمن ک امبرانی  پپ یدار یامبرانیگفت:تو پ طانی.شیقی: موسست فرمودیپ  اذان من چ یدار

اسراف :ستند فرمودی:برادران من کگفت .رهای:فرمود:فال گستندیمن ک شبازانیفرمود:جادوگران.گفت:پ

:لقمه بدون بسم هللا.گفت:شکار ست فرمودیمن چ یکاران.گفت:مساجد من کجاست فرمود:بازارها.گفت:غذا

:مشروب ست فرمودیر من ک:همبستگفت کنند. ی:آنان که به نامحرم نگاه مست فرمودیمن چ

ان. :زناکارستند فرمودیمن ک ی:رباخواران. گفت:هم صحبت هاستند فرمودیخواران.گفت:همسفران من ک

 دراز. یناخن ها ریمن هنگام وزش بادها کجاست فرمود:ز گاهیگفت:جا

مممممممن تممممممو را  یانممممممداخت ولمممممم یبممممممه خداونممممممد گفممممممت:تو مممممممرا بممممممه دوزخ خمممممموه یروز طانیشممممم

ممممممممن را بده خداونمممممممد  یده ام پممممممم  الاقمممممممل عممممممموض عبادتهممممممماشمممممممش همممممممزار سمممممممال عبمممممممادت کمممممممر

 کنم. یمستجاب م یکه از من بخواه ییفرمود:هر دعا

 طانیشمممممم -2 کنمخداونممممممد قبممممممول کممممممرد. ادیممممممز امممممممتیگفممممممت:عمر مممممممرا تمممممما روز ق طانیشمممممم-1

عطمممممما کممممممن  تمممممما در دوش  یزفرزنممممممدیبممممممه مممممممن ن یدهمممممم یممممممم یکممممممه فرزنممممممد یگفممممممت: بممممممه انسممممممان

 3  1.م خداونمممممد قبمممممول کمممممردمیرگ آنهممممما را وسوسمممممه نممممممافرزنمممممدان انسمممممان بگمممممذارم و تممممما لح مممممه مممممم

آنهممممما قمممممرار بمممممده تممممما مثمممممل  یگفمممممت: جممممماد ه و راه رفمممممت و آممممممد ممممممن را در انسمممممانها رگهممممما طانیشممممم -

کممممن  یگفممممت: کممممار طانیـ شمممم 4م خداونممممد قبممممول کممممرد. میممممخممممون آنهمممما در بدنشممممان بممممه گممممردش در آ

 گممممماهیگفمممممت جا طانیـ شممممم 5 م خداونمممممد قبمممممول کمممممرد.ننمممممدیآنهممممما ممممممرا نب یولممممم نمیمممممممممممن انسمممممانها را بب

دسممممتور و فرمممممان دادن مممممرا در قلممممب و فکممممر انسممممانها قممممرار بممممده تمممما هممممر لح ممممه بممممه آنهمممما دسممممتور 

کمممممه  یکمممممن خمممممودم را بمممممه همممممر شمممممکل یگفمممممت: کمممممار طانیـ شممممم 6بمممممدهمم خداونمممممد قبمممممول کمممممرد. 

 ایـ و خممممممدا 7جممممممانور و خزنممممممدهم خداونممممممد قبممممممول کممممممرد.  وات،یممممممانسممممممان، ح اورم،یممممممخواسممممممتم در ب

در کنمممممار او  زیمممممممممممن ن دیمممممآ یگمممممرفتن جمممممان بنمممممدگانت مممممم یبمممممرا لیمممممعزرا  کمممممهیکمممممن زمان یکمممممار

                                                                 
ین( )  3۶سممممموره زخمممممرف /  1 ن  نُقَمممممی  ْض لَمممممهُ َشمممممْیَطانًا فَُهمممممَو لَمممممهُ قَمممممر  ْحَما ْامممممر  المممممر  خمممممدا  ادیمممممهمممممر کممممم  از  یعنمممممیَوَممممممْن یَْعمممممُش َعمممممْن ذ 

گمممممممردد )و گممممممممراه و  یمممممممم یممممممممواره هممممممممدم وه یمنمممممممیاهر نیو چنممممممم م،یسممممممماز یرا ممممممممأمور او مممممممم یمنمممممممیغافمممممممل و روگمممممممردان شمممممممود، اهر
 سازد(. یسرگشته اش م
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 یاز تشممممنگ یریرا کممممه  رنمممم  سممممکرات گرفتممممار شممممده انممممد بمممما وعممممدهء سمممم یو کسممممان ابمیممممحضممممور 

خداونمممممد قبمممممول کمممممرد. ماننمممممد لح مممممه  زیمممممرا ن نیمممممسمممممازمم ا لیممممممتمابمممممه طمممممرف خمممممود  یو گرسمممممنگ

بمممممن حنبمممممل در سمممممکرات حضمممممرت اممممممام احممممممد  کمممممهیفممممموت حضمممممرت اممممممام احممممممد بمممممن حنبمممممل، زمان

تکمممممرار  یاو بمممممه جممممما یکردنمممممد ولممممم یمممممم نیرا تلقممممم نیقمممممرار گرفتمممممه بمممممود، بمممممه او کلممممممهء شمممممهادت

شمممممده  نگمممممرانگفتمممممهء احممممممد بمممممن حنبمممممل  نیممممماز ا نیگفمممممت هنممممموز نمممممهم و تممممممام حاضمممممر یکلممممممات مممممم

 یرا بمممممه زبمممممان مممممم کلممممممات نیممممما نیشمممممهادت یمثمممممل او بمممممه جممممما یبزرگممممم یبودنمممممد کمممممه چمممممرا انسمممممان

پممممممدر بزرگمممممموارم  ی: ادیخممممممواب پسممممممرش آمممممممد و پسممممممرش از او پرسممممممآورد  بعممممممد از فمممممموتش بممممممه 

پسممممممرم در آن  ی: هنمممممموز نممممممهم هنمممممموز نممممممهم فرمممممممود: ایگفتمممممم یبرسممممممرت ممممممم نیچممممممرا هنگممممممام تلقمممممم

احمممممد پسممممر  یگفممممت: ا یکنممممارم حاضممممر شممممده بممممود و مرت ممممب ممممم لیممممهمممممراه عزرا  طانیلح ممممه شمممم

 گفتم هنوز نهم یمن م یم ولیشد صحنبل باالخره از دستم خال

 زن در اسالم( گاهی)جا 

 ینکمممممرده و اکمممممر زنمممممان مممممم فیمممممزن تعر یبمممممرا یمممممیواال گممممماهیماننمممممد اسمممممالم جا یمکتبممممم چیهممممم

آنهممممما در ن مممممر گرفتمممممه حتممممممأ  یو آخمممممرت بمممممرا ایمممممدر دن  یدانسمممممتند کمممممه خداونمممممد متعمممممال چمممممه مقمممممام

زن را بممممممه عنمممممموان  ایممممممکننممممممد و اکثممممممر مکاتممممممب دن یاز زن بممممممودن خممممممود افتخممممممار ممممممم یاز خوشممممممحال

 یرو شمممممممتریفمممممممروش ب یشمممممممرکتها، عکممممممم  زن را بمممممممرا یبرخممممممم ماننمممممممد ایممممممم ننمممممممدیب یکممممممماال مممممممم

فمممممم وانیممممممزن را ح تمممممما،یمممممممذاهب هنممممممدو ماننممممممد بهاواگاگ یچسممممممبانند و برخمممممم یممممممم شممممممانیکاال  یمعر 

مممممل نمممممم ممممممانیماننمممممد زنمممممان هنگمممممام زا یموجمممممود چیهممممم کمممممهیکمممممرده انمممممد در حال کننمممممد و  یفشمممممار تحم 

کمممممه فشمممممار  نمممممات اسمممممت ۵7 یشمممممود مسممممماو یزن وارد مممممم یبمممممرا ممممممانیکمممممه در موقممممم  زا یفشمممممار

فشممممار اگممممر بممممه مممممرد داده شممممود  نیمممماسممممتخوان اسممممت کممممه ا( ۴۵شکسممممته شممممدن) یمسمممماو اتهممممر نمممم

ممممل ا نیرود بممممه هممممم یبممممه حالممممت اغممممما ممممم درد  نیممممعل ممممت رسممممول خممممدا )صممممل هللا علیممممه وسمممملم( تحم 

 ردیممممممدر آن لح ممممممه بم یزنممممممان کف ممممممارهء  گناهممممممان محسمممممموب کممممممرده و اگممممممر زن ممممممموءمن یرا بممممممرا

 شود. یمحسوب م دیشه

 کمممممممهیداننمممممممد در حال یخمممممممروج آدم ) ( از بهشمممممممت را زن را مممممممم لیمممممممدل تی  حیسمممممممم نیمممممممد در

 داند. یهر دو را مقص ر م میقرآن کر
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شممممممود و حممممممق  سممممممؤال کممممممردن  سممممممایزن حممممممق  نممممممدارد وارد کل تی  حیو مسمممممم تی ممممممهودی نیممممممد در

 یبنمممممام خولمممممه وارد مسمممممجد مممممم یزنممممم  امبریمممممدر عهمممممد پ کمممممهیاز راهمممممب هممممما را همممممم نمممممدارد در حال

رد  هممممممار شمممممموهرش بمممممما رسممممممول هللا )صممممممل هللا علیممممممه وسمممممملم( مجادلممممممه در مممممممو یشممممممود و بقممممممدر

لممممم اتیمممممآ هکاممممممل بنمممممام مجادلمممممه نمممممازل شمممممد کممممم یکمممممرد کمممممه سممممموره ا در ممممممورد احکمممممام  همممممار  شیاو 

رس  کند. یم یبحث و بر 

 )دوست و دشمن(              

ـ دشمممممممن دشمممممممنت. و  3ـ دوسممممممت دوسممممممتت  2سممممممه دسممممممته انممممممد: ـ دوسممممممتت  دوسممممممتانت

 ند: دشمنانت سه دسته ا

 ـ و دشمن دوستت. 3ـ دوست دشمنت  2ـ دشمنت  1

اسمممممت  یدوسمممممت کسممممم نیو بمممممدتر دیمممممرا بمممممازگو نما بمممممتیاسمممممت کمممممه ع یدوسمممممت کسممممم نیبهتمممممر

 .یفتیو تو بخاطرش به زحمت ب دینما فیتو را تعر شهیکه هم

سسسسسس »: دیممممممگو یعممممممرب ممممممم شمممممماعر سسسسسسرّ إْحسسسسسسذ ر ع  ک  م  بةً د و  سسسسسسرَّ  ب سسسسسسکیو  إْحسسسسسسذ ر ح   - «.ةً أْلسسسسسسف  م 

 1مرتبه و از دوستت هزار مرتبه بتر . کیشمنت از د یعنی

م در پممممممول خواسممممممتن  یدر سممممممه مممممممورد شممممممتاخته ممممممم دوسممممممت ل در مشممممممکالت، دو  شممممممود: او 

م در شمممممموخ  دیممممممنما یعصممممممبان ایممممممدوسممممممت خممممممود را شممممممرمنده  کهیکممممممردن و کسمممممم تی ممممممو اذ یو سممممممو 

اسممممممت کممممممه پشممممممت  یدوسممممممت کسمممممم نیشناسممممممد و بهتممممممر یاو را ممممممم ایممممممشممممممود و  یاز او جممممممدا ممممممم

 باشد. نیبهتر زیدوستش ن

و فمممممردا  دیمممممنما یمممممم نی  تمممممو ممممممز یمشمممممو چمممممون عملمممممش را بمممممرا نیبممممما احممممممق همنشممممم هرگمممممز

 میشو یتو هم مثل او م

را بممممممه دنبممممممال  مممممممانیا یبمممممما همممممموا پرسممممممتان فراموشمممممم ینیشممممممرک اسممممممت و همنشمممممم یاکمممممماریر

 دیمممممممحسمممممممد نورز گریکمممممممدیدور اسمممممممت و بمممممممه  ممممممممانیکمممممممن چمممممممون از ا یدارد ، از دروغگمممممممو دور

 سوزاند. یرا م زومیورد همچنانکه آتش هخ یرا م مانیچون حسد ا
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 م یدوسممممممت شممممممو دیممممممبا ی: بمممممما چممممممه کسممممممدندیالسممممممالم ( پرسمممممم هیمممممم) عل یسممممممیحضممممممرت ع از

ل زمان نیممممممما کهیفرممممممممود: بممممممما کسممممممم خمممممممدا  دیمممممممنیب یاو را مممممممم کمممممممهیسمممممممه خصممممممملت در او باشمممممممد: او 

م زمان دیممممممایب ادتممممممانیب م زمان دیممممممایبممممممه خاطرتممممممان ب امممممممتیکنممممممد ق یرفتممممممار ممممممم کممممممهیدو   کممممممهیو سممممممو 

 زند به علم شما افزوده شود. یحرف م

دشمممممممنتان  یچممممممون ممکممممممن اسممممممت روز  دیممممممخودتممممممان را بمممممما اعتممممممدال دوسممممممت بدار دوسممممممت

ش را بمممممما بخشممممممش از  دییممممممکممممممردن سممممممرزنش نما یکممممممیدوسممممممتتان را بمممممما ن شممممممهیگممممممردد و هم و شممممممر 

 یداشممممممتن اوسممممممت. و حضممممممرت علمممممم بیممممممدوسممممممت نشممممممان ع دنیمممممم. حسممممممادت ورزدییممممممخممممممود دور نما

ل»: دیفرما یم رءِ  ل  یخ  ل اْلم   1«.ع ْقلهِ  ل  ید 

کنمممممد و  یکمممممه بمممممه تمممممو عالقمممممه دارد بهمممممره ات را از او کمممممم مممممم یتمممممو بمممممه کسممممم ییاعتنممممما یبممممم

 دهد. یاعتناست ذل ت تو را نشان م یکه به تو ب یتو به کس یاعتنا

گفمممممت: ممممممن   یکنممممم یبممممما اسمممممتادت افالطمممممون مخالفمممممت مممممم شمممممهیارسمممممطو گفتنمممممد: چمممممرا هم بمممممه

 دوست دارم. شتریعلم را از او ب یاو را دوست دارم ول

 ییتمممممر را انتخممممماب نمممممما نییپممممما یو سمممممن   یپل مممممه از لحممممما  علمممممم کیممممم دیمممممانتخممممماب همسمممممر با در

بممممممماالتر از خمممممممودت را  یو علمممممممم یچنمممممممد پل مممممممه از لحممممممما  سمممممممن   دیمممممممدر انتخممممممماب دوسمممممممتت با یولممممممم

 .ییانتخاب نما

 )نفس( 

بَّسسسسس»اکمممممرم )صمممممل هللا علیمممممه وسممممملم( فرممممممود:  امبریمممممپ ف ر  سسسسسر  سسسسسه  ف ق سسسسسد ع  ف  ن ْفس  سسسسسر  سسسسسْن ع  ـ  «ه  م 

خممممممود را شممممممناخته اسممممممت. اگممممممر نفمممممم  خممممممود را  ی: هممممممرک  خممممممود را بشناسممممممد همانمممممما خممممممدایعنممممممی

 است. طانیباطنت ش ی اهرت انسان ول ینشناس

داشمممممته باشمممممد جهممممماد بممممما نفممممم  بمممممه  لتیفضممممم یجهممممماد در راه خمممممدا بمممممه انمممممدازهء قطمممممره ا اگمممممر

 یاز جنمممممم  بمممممما کف ممممممار بممممممر ممممممم یاسممممممالم روز یدارد و رسممممممول گراممممممم لتیفضمممممم ایممممممانممممممدازهء در

ْعنسسسسسسا ِمسسسسسسْن ِجهسسسسسساِد اّل ْصسسسسسسغ ِر إلسسسسسس» گشممممممتند کممممممه فرمممممممود:  ج  از جنمممممم   یعنممممممی: «الِجهسسسسسساِد اّلْکب سسسسسسر  یر 
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مممممب گفتنمممممد: مگمممممر مممممما دشممممممن را میشمممممتجنممممم  بزرگتمممممر برگ یکوچممممک و بمممممه سمممممو م صممممحابه بممممما تعج 

و آن نفممممم   سمممممتیمقابلمممممه بممممما او ن یارایممممم یاسمممممت کمممممه همممممر کسممممم یفرممممممود: دشممممممن م ینمممممابود نکمممممرد

 انسان است.

نفممممم   ـلیمممممکم ی: ادیمممممفرما یدر شناسممممماندن نفممممم  مممممم ادیمممممبمممممن ز لیمممممکمبمممممه  یعلممممم حضمممممرت

ـ نفسسسسسسس  3 هیسسسسسوانیح هءیـ نفسسسسسس حّسسسسسسس 2 هیسسسسسنبات هءیّسسسسسساّول ـ نفسسسسسس نامچهمممممار طبقممممممه اسمممممت: 

 .هیاله هءیـ نفس کل 4 هیناطقهء ق دس

پممممن  قمممموا  هیممممنبات هءیممممنفمممم  نام ی: بممممرادیممممآ یبوجممممود ممممم تی  از آنهمممما پممممن  قمممموا و دو خاصمممم و

 است:

مد، ماسمممممممکه  :اّول  م ، جاذبمممممممه :و  و  هیمممممممُمرب   ، پمممممممنجم: دافعمممممممه  ، چهمممممممارم: هاضمممممممـمه  :سمممممممو 

 .زدیخ یو نقصان است که از کبد بر م ادتیآن ز تی  دو خاص

ه تقسممممم هیممممموانیح هءی  ـ نفممممم  حسممممم دّوم ل ـ سمممممم ، دوم ـ  یمممممم میکمممممه بمممممه پمممممن   قمممممو  شمممممود: او 

م ـ شمممممم ، ـ چهمممممارم ـ ذوق و پمممممنجم ـ لمممممم . و دوخاصممممم  آن رضممممما و غضمممممب تی  بصمممممر، سمممممو 

ه از قلب برانگ نیاست. و ا  شوند. یم ختهیپن  قو 

 4ـ علممممم  3ـ ذکممممر  2پممممن  همممموا  اسممممت: ا ـ فکممممر  یـ دارا هینفمممم  ناطقممممهء قدسمممم :سسسسسّوم

 نزاهت و حکمت است.  تشی  . و دوخاصیرکیز ایـ نباهه  5ـ حلم 

در شمممممقا  میـ نعممممم 2ـ بقممممما در فنممممما  1پمممممن  قواسمممممت  یکمممممه دارا هیممممماله هی ممممم.نفممممم  کل :چهسسسسسارم

 میرضمممممما و تسممممممل تشی  ـ فقممممممر در فنمممممما و دو خاصمممممم 5ـ فقممممممر در غنمممممما و  4ت در ذل ممممممت ـ عممممممز   3

 1است.

ْرنسسسسس »: دیمممممفرما یاکمممممرم )صمممممل هللا علیمممممه وسممممملم( مممممم امبریمممممپ سسسسسمَّ ط هَّ طا یالّله  بِالمسسسسساِء   ایسسسسسِمسسسسسْن خ 

الب سسسسسسرِد  آب و بممممممرف و تگممممممرگ سممممممرد مممممممرا پمممممماک  لهءیخداونممممممدا بممممممه وسمممممم یعنممممممی:  2«و  السسسسسسث ل جِ و 

 بفرما. 
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انسممممان بمممما آب سمممممرد  یخطاهمممممـا دیمممم: چممممرا بادیپرسممممم هیمممممیاالسمممممالم ابممممن ت خیشممممنفممممر از  کیمممم

شسمممممته شمممممود حمممممال آنکمممممه آب گمممممرم از آب سمممممرد پممممماک کننمممممده تمممممر اسمممممت م فرممممممود: خطممممما و گنممممماه 

شمممممممود و موجمممممممب ضمممممممعف  یدر بمممممممدن مممممممم یکمممممممردن باعمممممممث بوجمممممممود آممممممممدن حمممممممرارت و گرمممممممم

ه ور را شمممممعل هوتآتمممممش شممممم گمممممریکنمممممد و از طمممممرف د یمممممم جمممممادیا یگمممممردد و سسمممممت یاعصممممماب مممممم

گممممردد  یسمممموختن آن ممممم شممممتریهسممممتند کممممه باعممممث ب زومیمممممثممممل ه زیممممسممممازد و گناهممممان انسممممان ن یممممم

کنمممممد وضمممممو بممممما  یشمممممود، چنانکمممممه آب آتمممممش را اطفممممماء مممممم یداغ مممممم اریقلمممممب انسمممممان بسممممم نیبنمممممابرا

لمممممش بممممماز مممممم یقلمممممب مممممم نیتسمممممک باعمممممث زیمممممآب سمممممرد ن گردانمممممد و  یشمممممود و آن را بمممممه حالمممممت او 

ن افممممت اسممممت و بمممما  یحمممممام کممممردن بمممما آب گممممرم بممممراشممممود. ) یرفممممتن خطاهمممما ممممم نیباعممممث از بمممم

 طراوت است(. یآب سرد برا

و هممممممو   یاحساسممممممات و هممممممو یمشممممممتاق رفممممممتن بسممممممو ،یرگهمممممما و عممممممروق جمممممموان نممممممبض

 یممممم کیمممملب   ،ینفمممم  و هممممو یعقممممل و خممممدا جممممواب دهممممد بممممه صممممدا یاز آنکممممه بممممه نممممدا شیاسممممت، بمممم

 .دیگو

 )ِصله رحم( 

رفتمممممه شمممممده.، خداونمممممد  ادیممممماسمممممت از  یاسمممممت فرامممممموش شمممممده و روشممممم یرحمممممم سمممممن ت لهصممممم

: ممممممن رحممممممانم و صممممملهء رحمممممم را از رحمممممم خمممممود جمممممدا نمممممموده ام، همممممرک  دیمممممفرما یمتعمممممال مممممم

و همممممممرک  آن را  تمممممممرک  مینمممممممما یآن را بجممممممما آورد ممممممممن بممممممما او هسمممممممتم و از او محاف مممممممت مممممممم

 .مینما یاو را ترک م زیمن ن دینما

و  یسمممممر بزنمممممهممممما و دوسمممممتانت  لیمممممبمممممه فام ییاد عممممما چیبمممممدون هممممم نکمممممهیا یعنمممممیرحمممممم  صممممملهء

 نکممممهینممممه ا یکنمممم ریات سمممم دهیممممو بمممما فا نیریشمممم یو آنهمممما را بمممما سممممخن همممما یاز احمممموال آنهمممما بپرسمممم

ه، پممممول و  ،یکوشممممت چیبعممممداً معلمممموم شممممود کممممه بممممه خمممماطر پمممم یبممممه خانممممهء آنهمممما بممممرو  یزهممممایچ ایممممار 

 .یرفته بود گریارزش د یب

دت اکمممممرم )صمممممل هللا علیمممممه وسممممملم( فرممممممود: صممممملهء رحمممممم افضمممممل تمممممر از همممممر عبممممما امبریمممممپ

 یماننمممممممد صممممممملهء رحمممممممم زود داده نمممممممم یحسمممممممنه ا چیو بزرگتمممممممر از صمممممممدقه اسمممممممت و پممممممماداش هممممممم

 شود.
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کممممممافر و مسمممممملمان  یبممممممرا زیمممممم: پمممممماداش سممممممه چدیممممممفرمایبممممممن مهممممممران م مممممممونیم حضممممممرت

 برابر است:

بمممممما  دیممممممبا -2انجممممممام دهنممممممد  نیمسمممممملم دیممممممکف ممممممار و هممممممم با دیممممممصممممممله رحممممممم کممممممه هممممممم با -1

 یکمممممار را انجمممممام مممممم نیمممممن و همممممم کمممممافران اکمممممرد کمممممه همممممم مسممممملمانا یخممممموش رفتمممممار شممممماوندانیخو

بمممممماهم  زیمممممممممممممورد ن نیممممممبازگردانممممممدن امانممممممت کممممممه کممممممافران و مسمممممملمانان مجبورنممممممد در ا -3دهنممممممد 

 1باشند. یمساو

 صلهء رحم:   دهءیهزار فا ازدهیاز  دهیتا فا ازدهی

      

مسممممملمانان از  دیمممممـممممم تمج3ـممممم شممممماد شمممممدن خمممممانواده 2 گمممممرانیـ خوشمممممحال کمممممردن خمممممود و د 1

خداونمممممد  تیـممممم رضممممما7رزق  شیـممممم افمممممزا6 یـممممم برکمممممت در زنمممممدگ5ُعممممممر  شیافمممممزاـممممم 4آن شمممممخص 

 یشممممدن پممممماداش حت ممممم یـممممم جمممممار10 یشمممممدن تعاممممممل و همکممممار ادیممممـممممم ز9ـمممم شممممماد شممممدن فرشمممممتگان 8

نممممماعالج و صمممممعب العمممممالج مثمممممل  یهمممممایماریبـممممم زدوده شمممممدن انممممموا  و اقسمممممام 11پممممم  از ممممممرگ 

 .یو ب ض و آرتروز مفصل نهیک

 اریآلمممممممه وسمممممممل م( فرممممممممود: دو قمممممممدم در نمممممممزد خمممممممدا بسممممممماکمممممممرم )صمممممممل هللا علیمممممممه و  امبریمممممممپ

لممممم یمحبممممموب و دوسمممممت داشمممممتن شمممممود و  یکمممممه بمممممه طمممممرف نمممممماز انداختمممممه مممممم یقمممممدم یهسمممممتند: او 

م  شود. یکه به طرف صلهء رحم برداشته م یقدم یدو 

ـ  2ـ عممممادت بممممه دادن صممممدقه  1کننممممد:  یهمممما را ماننممممد کمممموه بممممزرگ ممممم یکممممین زیممممچ پممممن 

ـ و  5 یشمممممگیهم یـ عمممممادت بمممممه وضمممممو 4در راه خمممممدا ـ جهممممماد  3اداممممممه دادن صممممملهء رحمممممم 

 از پدر و مادر. یشگیاطاعت هم

: همممممممرک  دیمممممممفرما یاسمممممممالم مممممممم ی) کمممممممرم هللا وجمممممممه ( از رسمممممممول گرامممممممم یعلممممممم حضمممممممرت

کننممممد و هممممر  یبممممرود هفتمممماد هممممزار فرشممممته بممممه او طلممممب اسممممت فار ممممم ضیمممممر ادتیممممشممممامگاه بممممه ع

                                                                 
 .یعبدالوهاب شعران فیاخالق سلف / تأل 1
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مگاه بممممه او طلممممب اسمممم فار بممممرود هفتمممماد هممممزار فرشممممته تمممما شمممما ضیمممممر ادتیممممکمممم  صممممبحگاه بممممه ع

 .ندینما یم

 یکمممممیـ نزد 1کمممممرد:  تی  را  وصممممم زیممممماسمممممالم بمممممه حضمممممرت ابممممموذر هفمممممت چ یگرامممممم امبریمممممپ

ممممه بممممه افممممراد پمممما 2 نیبمممما فقممممرا و مسمممماک ـ صمممملهء رحممممم در همممممهء احمممموال  3تممممر از خممممود  نییـ توج 

ـ و  7تلممممخ باشممممد  اریاگممممر بسمممم یـ حممممق  گفممممتن حت مممم 6از خممممدا  دنیـ ترسمممم 5نکممممردن  ییـ گممممدا 4

سسسسسسوْ  » یبممممممایگفممممممتن مممممممداوم کلمممممممهء ز ِ الع لسسسسسس لّل ح  ة إِّلَّ بِسسسسسسا َّ ّل ق سسسسسسوَّ چممممممرا اکنممممممون در . « میالع ظسسسسسس یو 

بممممما قمممممرص و  یمبمممممتال شمممممده انمممممد کمممممه حت ممممم یافسمممممردگ یهمممممایماریبمممممه انممممموا  ب ییاروپممممما یکشمممممورها

در  هممممایماریب نیممممبممممه خمممماطر عممممدم صمممملهء رحممممم اسممممت کممممه امممممروزه ا ابنممممدی یآمپممممول هممممم بهبممممود نممممم

 برند. یم ادیاز  کمبوجود آمده چون صلهء رحم را کم  زیمسلمانان ن

 کیمممممم ممممممامن  یدر امممممممر کهی: کسممممممدیممممممفرما یدر مممممممورد صمممممملهء رحممممممم ممممممم یعلمممممم حضممممممرت

شممممموم: همممممرک  کمممممه صممممملهء  یمممممم زیمممممشمممممود ممممممن در صممممملهء رحمممممم کمممممردن،  مممممامن چهمممممار چ زیمممممچ

ـ محب مممممت  3 ابمممممدی یمممممم شیـ رزقمممممش افمممممزا 2شمممممود  یـ ُعممممممرش دراز مممممم 1کنمممممد:  یرحمممممم مممممم

 شود. یـ داخل جن ت م ۴گردد  یم ادتریاو زبه  شاوندانشیخو

 ( مانی) ا 

 

بممممممدون همممممموا و دو هفتممممممه بممممممدون غممممممذا و  قممممممهیتوانممممممد دور روز بممممممدون آب، دو دق یممممممم انسممممممان

ا نم یُعمر بدون پول زندگ کی  کند. یزندگ مانیلح ه بدون ا کیتواند  یکند ام 

غممممممم و انممممممدوه،  ( آمممممممده کممممممه تنهمممممما راه نجممممممات انسممممممان از مممممممانیکتمممممماب ) هللا محممممممراب اال در

 یماننمممممد کرسممممم یبرجسمممممتهء غربممممم سمممممندگانیباشمممممد. چنمممممد تمممممن از نو یمتعمممممال مممممم یبمممممه خمممممدا ممممممانیا

گمممممممرا از  یاعتمممممممراف کمممممممرده انمممممممد کمممممممه تنهممممممما راه نجمممممممات غمممممممرب مممممممماد   یلکمممممممارنگیو د سمممممممونیمر

 باشد. یمتعال م یبه خدا مانیا م،یوخ تی  وضع
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ز بممممممممه نقممممممممل ا یقمممممممممر یهجممممممممر 131۵/۴/21 خیالشممممممممرق االوسممممممممط در تممممممممار روزنامممممممممهء

در  نیبممممما ماشممممم یاز صمممممد بمممممار قصمممممد خودکشممممم شیهمسمممممر جمممممورج بممممموش نوشمممممته اسمممممت کمممممه او بممممم

 1لب پرتگاه را کرده است.

 ایمممممدن ایممممم. بممممه خمممممدا گفممممتم بیرا فقمممممط از خممممدا بخمممممواه زتیمممممشمممممود همممممه چ یباعمممممث ممممم مممممانیا

مممممممال تممممموم ابرهممممما مممممممال ممممممن و بمممممماران ممممممال تمممممموم  نیم آسمممممممان ممممممال مممممممن و زمممممممیکنممممم میرا تقسممممم

ممممممن را بُکمممممن،  یممممممال تممممموم خداونمممممد مهربمممممان فرممممممود: تمممممو بنمممممدگ ممممممال ممممممن و مهتممممماب دیخورشممممم

 شوم. یمال تو باشد من هم مال تو م ایهمهء دن

 )غرور و مغرور( 

مممممممبم از کسممممممم ـممممممم  شینطفمممممممه و فمممممممردا روزشیمممممممد کمممممممهیکمممممممه م مممممممرور اسمممممممت در حال یدر تعج 

ممممممبم از کسمممممم دهیممممممالشممممممهء گند  یاو را ممممممم ازیممممممگندانممممممد و پ یکممممممه عممممممرقش او را ممممممم یاسممممممت. در تعج 

زنمممممممد و آب در  یآورد و دنمممممممدان درد سمممممممر او را مممممممم یپشمممممممه او را بمممممممه نالمممممممه در مممممممم و انمممممممدیگر

 2شود. یو خفه م ریگ شیگلو

کممممممه خممممممود را بشناسممممممد بممممممه  یو نشممممممناختن خممممممود اسممممممت چممممممون کسمممممم یغممممممرور نممممممادان عل ممممممت

 نیاز بممممم غمممممرورش در مقابمممممل م مممممرور، م مممممرور شمممممد تممممما دیمممممکنمممممد. با یخمممممود اعتمممممراف مممممم یکممممموچک

کنمممممد و غمممممرور در مقابمممممل م مممممرور  یمممممم شمممممتریرا ببمممممرود چمممممون احتمممممرام بمممممه م مممممرور غمممممرورش 

 تواض  است. نیع

نبودنمممممد انسمممممانها  زیمممممسمممممه چ نیمممممبمممممرد و اگمممممر ا یمممممم نیغمممممرور انسمممممانها را از بممممم زیمممممچ سمممممه

ل یرا نابود م ایدن م یماری: بیکردند: او   : مرگ است.ی: فقر و سومیـ دو 

 اسمممممالم در روز یکممممم  مسمممممتحق عذابنمممممد و خداونمممممد بنممممما بمممممه فرممممممودهء رسمممممول گرامممممم سمممممه

 ریمممممـ فق 2زناکمممممار،  رممممممردیـ پ 1کنمممممد.  ینگممممماه همممممم نمممممم یسمممممه نفمممممر حت ممممم نیممممما یبمممممه رو اممممممتیق

 هیمممممقابمممممل توج یجممممموان از جهمممممات یچمممممون زنممممما کمممممردن بمممممرا  3ـ و پادشممممماه دروغگمممممو. 3م مممممرور 

نسممممم  یروهمممممایکمممممه ن یریممممماز پ یاسمممممت ولممممم اسمممممت. غمممممرور از  دیمممممبع اریبسممممم افتمممممادهاز کمممممار  شییج 

                                                                 
 .یدکتر عا ض القرن فیتحزن / تأل ال 1
 .یبابک محمود فیتأل/  34ص / /  1عقل، علم و عمل / ج /  2
 صحیح بخاری به روایت ابو هریره 3
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اصممممممالً  ریمممممماز فق یثممممممروت و قممممممدرت دارد ولمممممم اسممممممت چممممممون هیممممممقابممممممل توج یثروتمنممممممد از جهممممممات

غمممممرور در او  یبمممممرا یلمممممیدل نیکوتممممماه اسمممممت بنمممممابرا ایمممممچمممممون او کمممممه دسمممممتش از دن سمممممتین زیجممممما

کممممار  نیممممخواهنممممد بمممما ا یرسممممد چممممون ممممم یبممممه ن ممممر ممممم یشممممود. و دروغ از مممممردم عمممماد   ینممممم دهیممممد

 کمممممارنیا یدفمممم  ضممممرر کننمممممد ولمممم ایمممممجلممممب منفعممممت  ایممممم نممممدیبالهمممما دور نما ایمممممخممممود را از خطرهمممما 

و  ازیممممممن گممممممریچممممممون او صمممممماحب قممممممدرت و ثممممممروت اسممممممت د سممممممتین دهیاز پادشمممممماه اصممممممالً پسممممممند

 گفتن دروغ ندارد. یبرا یترس

 گروه در نزد خداوند متعال مب وض هستند:  سه

 یـ بخالممممت بممممد اسممممت ولمممم 2بممممه مراتممممب بممممدتر اسممممت  ریممممفاسممممق پ یـ فاسممممق بممممد اسممممت ولمممم 1

 متکب ر زشت تر است. ریفق یـ تکب ر زشت است ول 3بدتر است  لیثروتمند بخ

 یبزرگ نیندارد و ا یتیارجح یاهیبر س دیهرگز به نسب افتخار نکن چون عجم بر عرب و سف-1

 فقط در تقوا است

    أ تْق اک ْم ِ ک ْم ِعْند  ّللاَّ م   .1إِنَّ أ ْکر 

کننممممد و  یخممممود افتخممممار ممممم افممممهیبممممه ق زیممممات منمممماز کممممه زنممممان فاسممممق ن افممممهیبممممه جمممممال و ق-2

 است. یشوند و مرگ آمدن یم دهیود چروکچهره ها ز

خمممممود فخمممممر مکمممممن چمممممون تنهممممما اگمممممر سمممممه روز دسمممممت و صمممممورت  یزیمممممو تم یبمممممه پممممماک-3

 .یشو یبدبوتر و زشت تر م زیکوچه ن یاز آش الها ییخود را با آب و صابون نشو

نطفمممممممه بودنمممممممد و از  تیمممممممدر دو پهلو روزیمممممممبمممممممه فرزنمممممممدانت افتخمممممممار مکمممممممن چمممممممون تممممممما د-۴

 .تسین یزینطفه نج  تر چ

بمممممه خممممماک شمممممده انمممممد از  لیبمممممه اجمممممدادت فخمممممر مکمممممن چمممممون آنهممممما اکنمممممون در قبمممممر تبمممممد-۵

 وجود ندارد. یپست تر زیخاک چ

                                                                 
 شماست. نیتر یشما در نزد خدا متق نیتر یگمان گرام ی:بیعنی.13سوره مبارکه حجرات/ 1
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 یبممممممه ثروتممممممت تفمممممماخر مکممممممن چممممممون ثممممممروت ماننممممممد لبمممممما  اسممممممت امممممممروز تممممممو آن را ممممممم-۶

خداونمممممد  شیتنهممممما آزمممممما نیمممممو ا دیبمممممدتر از تمممممو آن را خواهمممممد پوشممممم ایمممممبهتمممممر  یکمممممیو فمممممردا  یپوشممممم

 کرد یوتت رفتار خواهاست که چگونه با ثر

 ٍنَّاٍت و  ع ی ون ک وا ِمْن ج  ق اٍم ک ِریمٍ  ۞ ک ْم ت ر  وعٍ و  م  ر   ۞ و  ز 

ممممممممممورد  اممممممممممتیدر روز ق یاوریمممممممممب تضممممممممممنا اگمممممممممر ثروتمممممممممت را از راه حمممممممممالل بدسممممممممم

آتمممممش دوزخ تمممممو را خواهمممممد  یاوریمممممو اگمممممر از راه حمممممرام بدسمممممت ب یریمممممگ یقمممممرار مممممم ییبمممممازجو

 .ییتوبه مراجعه نما 3۴ هیآبه  یسوزاند و اگر باور ندار

عممممممل ماننمممممد  یکمممممه انسمممممان عمممممالم بممممم یرا بمممممدان نیممممما دیمممممبا یلممممممت فخمممممر کنممممماگمممممر بمممممه ع  -7

اسمممممالم  یعسمممممل اسممممت و هرگمممممز وارد بهشممممت نخواهمممممد شممممد و بمممممه قممممول رسمممممول گراممممم یزنبممممور بمممم

 دوزخ هستند. یآنها زغالها

از  لیممممکممممه ف یرا بممممدان نیمممما دیممممبا یات فخممممر کنمممم افتممممهیو انممممدام پممممرورش  کمممملیاگممممر بممممه ه-8

 یقمممممیترسمممممد و پهلممممموان حق یاسمممممت امممممما از مممممموش کوچمممممک مممممم تریبزرگتمممممر و قمممممو وانممممماتیهممممممه ح

 .دیاست که خشمش را مهار نما یآن کس

رونمممممد و بممممما مصمممممرف  یپمممممرورش انمممممدام مممممم یکمممممه بمممممه باشمممممگاه هممممما یهسمممممتند کسمممممان اریبسممممم

خمممممممود را  یبمممممممر آن دارنمممممممد کمممممممه بازوهممممممما یمختلمممممممف سمممممممع یهممممممما نیو کمممممممربن و پمممممممروت  نیکمممممممرات

 یکمممممممه صممممممماحبش بمممممممزدل اسمممممممت و بمممممممازو یبزرگممممممم یبمممممممازو یتمممممممر سمممممممازند ولمممممممبمممممممارزتر و بزرگ

و جامعممممممه دارد  مانسان،اسممممممال یبممممممرا دهیمممممرا دفممممم  نخواهممممممد کممممممرد چممممممه فا یکممممممه  لممممممم یبرجسمممممته ا

داشمممممممت  یو کمممممموچک یمتریسمممممممانت30 ییبمممممما آنکمممممممه بازوهمممممما یحضمممممممرت بممممممالل حبشممممممم کممممممهیدر حال

 ریممممماو را در ز کردنمممممد و یکمممممه بمممممه او و مسممممملمانان مممممم ییدر مقابمممممل  لمهممممما یفیبممممماز بممممما آن ضمممممع

 یکمممممرد صمممممدا یخمممممود را تمممممرک نمممممم یپرسمممممت کتمممممای یآفتممممماب سممممموزان دراز کمممممرده بودنمممممد بممممماز نمممممدا

 شد. یم دهیشن یمتراحد احد و صمد صمد تا صد 

کممممممه  یچمممممون وقتمممممم ییگممممممو یکمممممه دروغ ممممممم مییبگممممممو دیمممممبا یاگمممممر بممممممه قمممممدرتت فخممممممر کنمممممم-9

در رسممممممد  یبمممممه آسمممممممانها ممممممم تیرود صممممممدا یفممممممرو ممممممم تیمممممدر پا یخممممممار ایممممممدر دسممممممتت  یسممممموزن

 یخممممود بممممه صممممحراها و کمممموه همممما ممممم یگاوهمممما و گوسممممفندان هممممر روز بمممما گلممممه دسممممته جمعمممم کممممهیحال
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بمممممه  یکمممممدام از آنهممممما حتممممم چیهممممم یرود ولممممم یفمممممرو مممممم شمممممانیرونمممممد و روزانمممممه همممممزاران خمممممار بمممممه پا

 آورد. یهم نم شیرو

حاً إِنَّک  ل ْن ت ْخِرق  اْْل ْرض  و  ل ْن ت ْبل غ  ا ر    1ْلِجب ال  ط وّلً و  ّل  ت ْمِش فِي اْْل ْرِض م 

را  نیزممممممم یتمممممموان یبمممممما فخممممممر راه مممممممرو چممممممرا کممممممه تممممممو هرگممممممز نممممممم نیزممممممم یرو هرگممممممز

 .یبه کوهها برسان یتوان یو قدت را نم یبشکاف

و ثممممممممره تواضممممممم  محبمممممممت اسمممممممت و افتخمممممممار  ی:ثمره صمممممممبر راحتمممممممدیمممممممگو یمممممممم یممممممممیحک

مممممممومن پروردگممممممارش و عممممممزتش تواضمممممم  اوسممممممت و افتخممممممار منممممممافق نسممممممب اوسممممممت و عممممممزتش 

 ست.مال او

  

                                                                 
 37مهیکر هیسوره مبارکه اسراء/آ 1
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 تواضع( لتی)فض

 مییبگممممممو دیممممممداشممممممتن آن را نممممممدارد و با اقممممممتیل یاسممممممت کممممممه هممممممر کسمممممم یتواضمممممم  نعمتمممممم   

و  ادگمممممماریباشممممممد و تواضمممممم   یهمچممممممون فرعممممممون،نمرود و قممممممارون ممممممم ی المممممممان ادگمممممماریتکبممممممر 

 باشد. یوسلم م هیهللا عل یو حضرت محمد صل یسی،عیمانند موس یامبرانیپ راثیم

سمممممخاوت خممممموب اسمممممت و آن  -2 ن خممممموب تمممممر اسمممممت.از جممممموا یتقممممموا خممممموب اسمممممت ولممممم -1

 است. باتریاز ثروتمند ز یو تواض  خوب است ول -3 است. باتریز ریاز فق

 راهنیممممممطالممممممب بمممممما غالمممممممش بممممممه بممممممازار رفممممممت و دو پ یبممممممن ابمممممم یحضممممممرت علمممممم یروز

 غالمش. یسه درهم برا متیبه ق یگریخود و د یدرهم برا کی متیبه ق یکی دیخر

سممممممخن  یو بمممممرا کمممممردکوتمممممماه  یچمممممیآن را بممممما ق نید آسممممممتخمممممو یلبمممممما  بمممممرا دیممممماز خر بعمممممد

 نگذارد. یخود باق یرا برا یتکبر چیبرد تا ه فیتشر یران

 شود: یسه خصلت در او باشد وارد بهشت نم نیو ا ردیهر ک  بم و

 .یبده -3 انتیخ -2تکبر  -1

آمممممممممماده  یکمممممممممار یالسمممممممممالم(به شممممممممماگردانش فرممممممممممود:برا هی)علیسمممممممممیحضمممممممممرت ع یروز

 :ست فرمودیار چمگفتند:آن کدیشو

کمممممممممه در  یرا در آوردنمممممممممد بممممممممما تشمممممممممت شمممممممممانیکمممممممممه کفشها ید،زمانیمممممممممرا درآور تانیکفشمممممممممها

 نیممممما یروح هللا مممممما بمممممرا یآنهممممما را شسمممممت آنهممممما ناراحمممممت شمممممدند و گفتنمممممد:ا یدسمممممتش داشمممممت پاهممممما

 م یسمممممممماز یخممممممممود شممممممممرمنده ممممممممم شیچممممممممرا ممممممممما را پمممممممم میتممممممممر هسممممممممت سممممممممتهیکممممممممار از تممممممممو شا

کممممممار را بمممممما شممممممما  نیمممممماضمممممم ،عالم اسممممممت و مممممممن او تو یمممممممردم بممممممه فروتنمممممم نی:سممممممزاوارترفرمود

 دیممممبدان شممممهیرا هم نی.وادیممممکممممار را بمممما مممممردم انجممممام بده نیممممانجممممام دادم تمممما شممممما هممممم بعممممد از مممممن ا

 ینممممیزراعممممت در زم ونچممممشممممود نممممه بمممما تکبرم یحکمممممت و علممممم بمممما تواضمممم  شممممرو  ممممم یکممممه بنمممما

 بلند و خطرناک. یممکن است که صاف و هموار باشد نه در کوه و جاها

کمممممه کوتممممماه قمممممد بمممممود بمممممه راه افتممممماد و بمممممه  ونشیممممماز حوار یکمممممیبممممما  یسمممممیحضمممممرت ع یروز

آب  یحضممممممممرت گفت:بسممممممممم هللا و بممممممممدون آنکممممممممه در آب فممممممممرو رود رو دند،آنیرسمممممممم یرودخانممممممممه ا
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چممممممه  یسممممممیراه رفممممممت ناگهممممممان در دل خممممممود عجممممممب و غممممممرور آورد و بمممممما خممممممود گفممممممت:من از ع

م.ناگهمممممممان در آب فمممممممرو وفمممممممرو نرفت گمممممممرفتمآب قرار یمثمممممممل او رو زیمممممممکمممممممم دارم ممممممممن ن یزیمممممممچ

 رونیمممممممبمممممممود کمممممممه غمممممممرق شمممممممود آن حضمممممممرت دسمممممممت او را گرفمممممممت و او را ب کیمممممممرفمممممممت و نزد

 گفمممممت  یکمممممه در آب فمممممرو رفتممممم یخمممممود چمممممه گفتممممم شیمگمممممر پممممم ممممممانیکمممممم ا یا：وفرممممممود دیکشممممم

 یفرقممممم چیهممممم یسمممممیپشمممممت سمممممرتو قمممممرار گمممممرفتم بممممما خمممممود گفمممممتم تمممممو بممممما ع کمممممهیزمان یسمممممیع یا：

کمممممه خمممممدا تمممممو را قمممممرار  یدهممممم یقمممممرار مممممم یامخمممممود را در مقممممم رانمممممادان چممممم یا：مفرمودینمممممدار

 نشود. نینداده است توبه کن تا خدا نسبت به تو خشمگ

 )مرگ ( 

کننممممممد و  یو خممممممدا را فراممممممموش ممممممم ننممممممدیب یموجممممممودات را ممممممم کهیاز کسممممممان دیممممممکن تعجممممممب

کننمممممدو ممممممرگ  یبرنمممممد و پدرانشمممممان را دفمممممن مممممم یمممممم ادیمممممرا از  اممممممتیو ق ننمممممدیب یتولمممممد هممممما را مممممم

 .برند یم ادیخود را از 

در  ایممممممبسممممممتن بممممممه دن دیمممممماسممممممت ام دهیممممممفا یبمممممم -1：اسممممممت دهیممممممفا یبمممممم ایممممممدر دن زیممممممچ سممممممه

 اممممممتیق کمممممهیدر حال ایمممممبمممممه دن ینمممممیاسمممممت خممممموش ب دهیمممممفا یبممممم -2 اسمممممت. یممممممرگ آممممممدن کمممممهیحال

خممممممدا از تممممممو  یدانمممممم ینممممممم کممممممهیدر حال دنیممممماسممممممت قهقهممممممه و خند دهیممممممفا یو بمممممم -3 اسممممممت . یآممممممدن

 م انهیاست  یراض

قناعمممممت  -2 توبمممممه.  قیمممممتوف -1：دهنمممممد یه او ممممممبممممم زیمممممکنمممممد سمممممه چ ادیمممممممممممرگ را  همممممرک 

 عبادت. ینیریش -3 کردن .

پممممممدر عبممممممدهللا بممممممن عمممممممرو عمممممماص در حممممممال مممممممرگ قممممممرار گرفت،عبممممممدهللا بممممممه او  کممممممهیزمان

گرفممممت تعجممممب  یکممممه در حممممال سممممکرات مممممرگ قممممرار ممممم یبممممه کسمممم شممممهی،شممممما هم پممممدرم：گفممممت

لح ممممه  نیممممورد ادر ممممم میتوانممممد حممممرف بزنممممدم حممممال شممممما بممممرا یچممممرا نممممم دیممممگفت یو ممممم دیممممکرد یممممم

را  یکمممممنم کممممموه بزرگممممم یمممممم احسممممما  پسمممممرم بمممممه خمممممدا قسمممممم یا：. عممممممرو عممممماص گفمممممت دییمممممبگو

گذاشمممممته انمممممد و تممممممام پشمممممتم را پمممممر از خمممممار کمممممرده انمممممد و روحمممممم را از سممممموراخ  میشمممممانه هممممما یرو

 اند. دهیو آسمان به هم چسب نیکنند و زم یخارج م یسوزن
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مممممممرده  شممممممهیما همشمممممم یسممممممیع یالسممممممالم( فرمممممممود:ا هی)علیسممممممیبممممممه حضممممممرت ع یشخصمممممم

را زنمممممده کمممممن. حضمممممرت  یا نمممممهیریبمممممار ممممممرده د نیممممما یتممممموان یاگمممممه مممممم یکنممممم یتمممممازه را زنمممممده مممممم

 دیسمممممرش سمممممف یاو از قبمممممر بلنمممممد شمممممد موهممممما یسمممممام فرزنمممممد نممممموح را زنمممممده کمممممرد و وقتممممم یسمممممیع

 یسممممممیع ی:اسممممممت گفتیبممممممه خمممممماطر چ یدیسممممممف نیممممممسممممممام ا ی:ادیپرسمممممم یسممممممیشممممممده بودمحضممممممرت ع

اسممممت  نیمممماسممممت،وبه خمممماطر ا امممممتیق یکممممردم صممممدا کممممه گمممممان دمیشممممن ییدر هنگممممام مممممرگ صممممدا

 ی:ا گفمممممتی:چند وقمممممت اسمممممت کمممممه وفمممممات کمممممرده ادیشمممممده است.حضمممممرت پرسممممم دیسمممممف میکمممممه موهممممما

 دارم. ادیمرگ را به  یروح هللا سه هزار سال است و هنوز هم تلخ

کمممممممممه  یاسمممممممممت،وقتیسمممممممممیعصمممممممممر حضمممممممممرت ع امبرانیممممممممماز پیمممممممممیحی حضمممممممممرت

و از خممممممدا خواسممممممت کممممممه  سممممممتادیا کنمممممار قبممممممرش یسممممممیرفت،حضممممممرت ع ایمممممماز دن یممممممیحیحضمممممرت 

 یاز قبمممممر بلنمممممد شمممممد گفمممممت:از ممممممن چمممممه مممممم یمممممیحی یمسمممممتجاب شمممممد و وقتممممم شیاو را زنمممممده کنمممممد.دعا

آنگونممممممه  یمممممممن مممممممانو  و همممممممدم بممممممود ابمممممم ایممممممخممممممواهم همانگونممممممه کممممممه در دن ی:م فرمممممممودیخواه

ممممممرگ  یفرمود:هنممممموز همممممم طعمممممم تلخممممم یمممممیحیمحضمممممرت میو بممممما همممممم دوسمممممت شو یزنمممممده شمممممو زیمممممن

 یمممممممرگ را در زنممممممدگ یزنممممممده شمممممموم و بمممممماز تلخمممممم یخممممممواه یت و تممممممو ممممممماز بممممممدنم نرفتممممممه اسمممممم

 .میتجربه نما

 نیاز گممممممروه غممممممافل دیممممممخممممممود از االن آممممممماده نما یاسممممممت کممممممه هممممممرک  بممممممرا زیممممممچ چهممممممار

 شود: ینوشته نم

 یبممممممرا یتیاز االن وصمممممم کهیکسمممممم -2 خممممممود آممممممماده کنممممممد. یبممممممرا یاز االن کفنمممممم کهیکسمممممم -1

 -۴ شمممممود. ادآوریمممممخممممود  یود را بمممممرابممممار ممممممرگ خمممم سمممممتیهمممممر شممممب ب کهیکسمممم -3 .سمممممدیخممممود بنو

 1و هر ک  که دا ما زبانش در حال ذکر کردن باشد. 

 زیمممممدو چ یروم ولممممم یشمممممما مممممم انیممممموسممممملم فرممممممود:من از م هیمممممهللا عل یاکمممممرم صمممممل امبریمممممپ

آشمممممکار اسمممممت و آن خوانمممممدن قمممممرآن اسمممممت و  یگمممممذارم کمممممه اولممممم یشمممممما بمممممه جممممما مممممم انیمممممرا در م

 مرگ است. ادیاست و آن  یمخف یدوم

                                                                 
 .یسمرقند ثیابول به کوشش2/جنیال افل هیتنب 1
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زنمممممد  یشمممممما همممممم زنممممم  مممممم یزننمممممد دلهممممما ید:همانگونمممممه کمممممه آهمممممن آالت زنممممم  ممممممفرمو و

 .دیمرگ جال ده ادیپ  آن را با قرآن خواندن و 

 ادیممممتمممما  دیممممآهسممممته بممممه آن برو یبمممما گممممام همممما دیشممممو یدعمممموت ممممم یکممممه بممممه عروسمممم یزمممممان   

 ادیممممتمممما بممممه  دیممممبمممما عجلممممه برو دیممممرو یجنممممازه ممممم  یکممممه بممممه تششمممم یو زمممممان فتممممدیبممممه قلبتممممان ن ایممممدن

اسممممت  یپممممول شیکننممممد نممممه بممممرا یرا کممممه وارد قبممممر ممممم یهممممر کسمممم دیممممرا بدان نیممممو ا دیممممفتیب آخممممرت

 یاسممممت کممممه رو یاو هممممم صممممحبت شممممود و نممممه فرشمممم بممممااسممممت کممممه  یو نممممه دوسممممت دیممممکممممه خممممرج نما

 خود را بردارد. یآن قدم ها

 لباسش تنها کفن است. نیخالص باشد آخر شمیاز ابر یاگر لبا  کس -1  

 خانه اش تنها لحد است. نیباشد آخر ییالخانه اش قصر ط یاگر کس -2

اسممممممش تنهممممما جسمممممد  نیجمهمممممور باشمممممد آخمممممر  یمممممیر ایممممماسممممممش پادشممممماه  یو اگمممممر کسممممم -3

 است.

قرآن خواندن با  -2نماز خواندن با خشو . -1 دهند: یکه انسان را از عذاب قبر نجات م ییزهایچ  

 همت.و ت بتیحف  زبان از غ -۴ حف  لبا  از ادرار و نجاست. -3 تمرکز.

 یمورد م نیو در ا دینما یم انیدر مورد مرگ ب رگذاریتاث ی)کرم هللا وجه( موع ه ایحضرت عل

 شوند. یتمام مردم بر سرش حاضر م ردیگ یدر حالت مرگ قرار م یکه شخص ی:زماندیفرما

 شیشممممانیکنممممد و عممممرق از پ یبممممه آنهمممما نگمممماه ممممم یدوزد و بمممما آزمنممممد یچشممممم بممممه آنهمممما ممممم -1

 .زدیر یفرو م

 یافتممممممممد و همسممممممممرش بممممممممرا یاش آرام و نفسممممممممش بممممممممه شممممممممماره ممممممممم غ،نالممممممممهیت شینممممممممیب -2

 کند. یم هیمفارقت او گر

و دوسممممممت و دشمممممممنش از هممممممم جممممممدا  وه،یممممممب م،همسممممممرشیتیگممممممورش آممممممماده، فرزنممممممدانش  -3

 شوند. یم

گمممممموش و چشمممممممانش  گممممممریشممممممود و د یممممممم میگممممممردد، اممممممموالش تقسمممممم یکفممممممنش آممممممماده ممممممم -۴

 شنود. یو نم ندیب ینم
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 یغسمممممل داده مممممم شیگمممممردد و بمممممرا یمممممم یشمممممود دسمممممتانش تهممممم یذاشمممممته ممممممرو بمممممه قبلمممممه گ -۵

 شود.

شمممممود و کمممممرم هممممما بمممممدنش را  یمممممم ختمممممهیر شیمممممشمممممود،خاک بمممممر رو یدر قبمممممر گذاشمممممته مممممم -۶

 خورند. یم

 یمممممم لیشمممممود و بمممممدنش بمممممه خممممماک تبمممممد یمممممم دهیشمممممود،کفنش پوسممممم یکفمممممنش خشمممممک مممممم -7

 شود. یم ختهیاز قبر برانگ امتیشود و روز ق

 شیدهنمممممد، گوشمممممها یمممممم یگمممممواه دهیمممممنمممممد چشممممممانش بمممممه آنچمممممه دزن یمممممم مهمممممر بمممممه دهمممممانش -8

 دهند. یکنند و دستانش به هر جا دراز شده شهادت م یاعتراف م دهیبه آنچه شن

 یجنممممممازه ا  یی: همممممممراه رسممممممول خممممممدا بممممممه تشممممممدیممممممگو یحضممممممرت بممممممرا بممممممن عممممممازب ممممممم    

 انداختنمممممد و سمممممه بمممممار گفتنمممممد: نییو نشسمممممتند و سمممممرش را پممممما دنمممممدیرا د یآن حضمممممرت قبمممممر میرفتممممم

 .  میبر یاز عذاب قبر به تو پناه م یبار اله

 )زبان(

ء  اسمممممت کمممممه بمممممدون اسمممممتخوان خلمممممق شمممممده اسمممممت و تممممممام اعضممممما یزبمممممان در بمممممدن عضمممممو

 دنیممممچشممممم همممما بمممما د دن،یدهنممممد ماننممممد گمممموش همممما بمممما شممممن یو بممممه داخممممل ممممم رنممممدیگ یممممم رونیمممماز ب

دهممممد  یممممم رونیممممو بممممه ب ردیممممگ یاسممممت کممممه از داخممممل اطالعممممات را ممممم یزبممممان تنهمممما عضممممو یولمممم

 :دیفرما یم یحضرت عل لیدل نیبه هم

ْخب وء  ت ْحت  ِلس انِهِ »   ْرء  م   «. اْلم 

 یاشممممتباه ممممم ادیممممحممممرف بزنممممد ز ادیمممماسممممت. هممممرک  ز یزبممممانش مخفمممم ریمممم: شممممخص زیعنممممی

 یممممم مممممانشیکممممم شممممود ا شیایممممشممممود، هممممرک  ح یکممممم ممممم شیایممممخطمممما کنممممد ح ادیممممکنممممد، هممممرک  ز

قلمممممب ممممممرده داخمممممل آتمممممش  یو جممممما ردیمممممم یمممممم نداشمممممته باشمممممد قلمممممبش ممممممانیو آنکممممم  کمممممه ا زدیمممممر

 است.
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ارزشممممممت  ییو کنتمممممرلش نمممممما یریمممممزبمممممان در سمممممر نصمممممف انسمممممان اسمممممت اگممممممر آنمممممرا بگ    

 یعقمممممل انسمممممان کاممممممل مممممم یدرد. وقتممممم یتمممممو را مممممم یینمممممما شیشمممممود و اگمممممر رهممممما یدو برابمممممر مممممم

پندارنمممممد و تممممما  یکنمممممد و اگمممممر نمممممادان صمممممحبت نکنمممممد هممممممه او را عاقمممممل مممممم یشمممممود کمممممم صمممممحبت مممممم

 یحممممممرف زد کممممممهیزمان توسممممممت اممممممما اریمممممماو در اخت یا طممممممرف مقابلممممممت حممممممرف نزنممممممبمممممم کممممممهیزمان

پمممممم  زبانممممممت را نگممممممه دار همانگونممممممه کممممممه طممممممال و نقممممممره را  یاو هسممممممت اریممممممتممممممو در اخت گممممممرید

 میکن یم یمخف

 یرسمممممد )نمممممم یمممممم شی(را کنمممممار بگمممممذارد بمممممه قتمممممل گممممماه همممممایدانمممممم )ال  در ینمممممم یکسممممم اگمممممر

در  یزیممممممچ یزنمممممم یش حممممممرف مممممممدر پشممممممت سممممممر یدر مممممممورد کسمممممم یدانممممممم راحممممممت جممممممانم(.وقت

.نصممممممف ع مممممممت یشممممممرمنده نشو زیممممممممممممموردش بگممممممو کممممممه اگممممممر بشممممممنود ناراحممممممت نشممممممود و تممممممو ن

 زیممممممبممممممدن جممممممز گوشممممممت وخممممممون چ ی هیممممممانسممممممان قلممممممب و نصممممممف ع مممممممتش زبممممممانش اسممممممت و بق

نپمممممر  چمممممون جاهمممممل آموزنمممممده  یریمممممگ رادیممممما یاگممممماه شمممممدن بپمممممر  بمممممرا ی. بمممممراسمممممتین یگمممممرید

 باشد. یل اموزنده ممانند عالم گمراه و عالم گمراه مانند جاه

 یرا بدانکممممممه اگممممممر صممممممحبت کممممممردن از نقممممممره باشممممممد سممممممکوت کممممممردن از طممممممال ممممممم نیمممممما -   

 باشد.

 یمممممممم دهیمممممممزبمممممممانش د قیمممممممنمممممممادان از طر یعالمتهممممممما شمممممممترینمممممممادان است ب یچمممممممه کسممممممم -

 ：شود

قبمممممل از  -3 کنمممممد. یدانمممممد دخالمممممت مممممم یدرممممممورد آنچمممممه نمممممم -2 زنمممممد. یحمممممرف مممممم ادیمممممز -1

 -۵ کنمممممد. یمممممم یداور سمممممتیکمممممه بمممممه او مربممممموط ن یزیمممممدرچ -۴ دهمممممد. یآنکمممممه بفهممممممد پاسمممممخ مممممم

 یحمممممرف بزنمممممد خممممماموش مممممم دیمممممبا کمممممهییزنمممممد ودر جا یخممممماموش باشمممممد حمممممرف مممممم دیمممممبا کمممممهییدرجا

 یتمممممماب یبمممممم لیمفممممممرط )کندرو(اسممممممت.قبل از فممممممراهم امممممممدن وسمممممما ایمفممممممرط )تنممممممدرو( شممممممهیشود.هم

 یکنممممممد و خممممممود را از همممممممه کمممممم  دانمممممماترم یممممممم یلجبمممممماز لیوسمممممما دنیکنممممممد و بعممممممد از رسمممممم یممممممم

 .ندیب

باشمممممد و همممممرک  بممممما سمممممخن  یاحممممممق پشمممممت زبمممممان و زبمممممان عاقمممممل پشمممممت دلمممممش مممممم قلمممممب

بگمممممو کمممممه وزنمممممش  یزیمممممشمممممود پممممم  چ یمممممم یابیمممممشمممممود و بممممما رفتمممممارش ارز یمممممم دهیگفتمممممنش سمممممنج

 از خود نشان بده که برازنده  تو باشد. یباشد و رفتار نیسنگ
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 ریسممممممم هممممممودهیب ینمممممممدارد و از حرفهمممممما یشممممممخص احمممممممق از هممممممدر رفمممممممتن عمممممممرش ترسمممممم 

 اریمثممممممل او بسمممممم یگفممممممت کممممممه بممممممرا یسممممممخن یشخصمممممم ی. در حضممممممور حضممممممرت علممممممشممممممود ینممممممم

 یو قبمممممل از آنکمممممه شمممممتر شمممممو یپمممممرواز کمممممرد یبمممممزرگ بمممممودم فرممممممود: قبمممممل از آنکمممممه پمممممردرآور

 .یزد ادیفر

سسسسسسسان  »  :دیمممممممگو یهللا عنمممممممه مممممممم یرضممممممم یعلممممممم حضمممممممرت سسسسسسسانِِه و  ِلس  اء  ِلس  ر  َِ و  سسسسسسس ق ْلسسسسسسسب  اْْل ْحم 

اء  ق ْلبِهِ  ر   « اْلع اقِِل و 

 ب )فکر(احمق پشت زبانش است وزبان عاقل پشت عقلش است.:قل یعنی

وشمممممخص عاقمممممل بمممممدون فکمممممر کمممممردن  دیمممممگو یشمممممخص احممممممق بمممممدون فکمممممر سمممممخن مممممم یعنمممممی

 .دیگو یسخن نم

شممممممخص پمممممممر  - احمممممممق سممممممماده لمممممموح. دوم - اول :دییممممممسممممممه کمممممم  راز تمممممممان را نگممممممو  بممممممه

 .کیدوست نز د - وسوم حرف

کمممممنم چممممممون راسممممممت  یمممممممبمممممماور  دیمممممهممممممر چمممممه بگممممممو  یگفت:سممممممه پسمممممر دارم اولمممممم یبزرگممممم

خممممممدامرگش  یکممممممنم چممممممون دروغگوسممممممت وسمممممموم یبمممممماور نممممممم دیممممممهممممممر چممممممه بگو یگوسممممممت.دوم

 کند هم راست گوست وهم دروغ گوست. یدهدچون مرا سرگردان م

 )غیبت( 

چمممممرا در ایمممممن زممممممان بمممممو  بمممممد غیبمممممت احسممممما  نممممممخ شمممممود ولمممممخ در زممممممان پیمممممامبر  سمممممؤال

بممممو  بممممدش احسمممما  نمممممخ ایممممن بممممو  بممممد احسمممما  مممممخ شممممدم چون بقممممدر  غیبممممت عممممام شممممده اممممه 

شممممود مثممممل همممممانا  اممممه اگممممر همیشممممه در اممممار تخلیممممه چمممماه باشممممد بممممو  بممممد را احسمممما  نمممممخ انممممد 

 اثر آن را درك نمخ نماید. یگرهمانگونه نیز اگر انسان زیاد غیبت و معصیت نماید د

پمممممیش ابمممممراهیم ادهمممممم آممممممد و گفمممممت : شخصمممممخ پشمممممت سمممممر شمممممما غیبمممممت ممممممخ امممممرد  شخصمممممخ

مممممممما امممممممرد بمممممممه آن شمممممممخص فرسمممممممتاد و فرممممممممود: از اینامممممممه آنحضمممممممرت بشمممممممقابخ را پمممممممر از خر

نتوانسمممممتم تممممممام حسمممممناتت را نسمممممبت بمممممه خمممممودم جبمممممران نممممممایم عمممممذر میخمممممواهم چمممممون تمممممو دیمممممروز 

 حسناتت رابا غیبت اردن برا  من فرستاد م
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حضمممممممرت ابمممممممراهیم ادهمممممممم را بمممممممه مهممممممممان  دعممممممموت اردنمممممممدو در سمممممممر سمممممممفره از  روز 

اول نممممممان مممممممخ خوردنممممممد سممممممپ  گوشممممممت شخصمممممم  غیبممممممت اردند،آنحضممممممرت فرمممممممود: در گذشممممممته 

ولمممممخ حممممماال گوشمممممت ممممممخ خورنمممممد سمممممپ  نمممممان. و فرممممممود : چمممممرا در اممممممور دنیممممما سمممممخخ نیسمممممتید 

سممممخخ  تانشولمممم  نسممممبت بممممه امممممور آخممممرت سممممخخ هسممممتید بهتممممرین شممممخص آن اسممممت بممممرا  دوسمممم

 1و برا  دشمنانش بخیل باشد.

 صمممممممحبت امممممممردن از دنیممممممما دوم -چیمممممممز رحممممممممت را از مجلممممممم  دور ممممممممخ نمایمممممممد: اول  سمممممممه

 غیبت. -خنده سوم  -

بمممممن معممممماذ بمممممن جبمممممل ممممممخ فرمایمممممد: اگمممممر نتوانسمممممتخ بمممممرا  اسمممممخ مفیمممممد نباشمممممخ ،   یمممممیح

مضمممممر نبممممماش و اگمممممر نتوانسمممممتخ اسمممممخ را خوشمممممحال نممممممایخ، نممممماراحتش نامممممن و اگمممممر نتوانسمممممتخ 

از اسممممممخ تعریممممممف نمممممممایخ غیبممممممتش را ماممممممن همانگونممممممه اممممممه غیبممممممت اممممممردن از لبمممممما  ابریشممممممم 

حضمممممرت ابمممممراهیم ادهمممممم  وغیبمممممت امممممردن بمممممدتر اسمممممت  پوشمممممیدن بمممممدتر اسمممممت سمممممخن چینمممممخ همممممم از

مممممخ فرمایممممد: اگممممر اسممممخ سممممخن اسممممخ را بممممه تممممو مممممخ آورد یقممممین بممممدان اممممه سممممخن تممممو را هممممم بممممه 

 او خواهد برد.

شخصممممممخ بممممممه عمممممممر بممممممن عبممممممدالعزیز گفممممممت: شخصممممممخ پشممممممت سممممممر شممممممما غیبممممممت  روز 

   :ارده استم فرمود : اگر راست گفته باشخ مصداقت آیه

    َ ک ْم فاِس   2بِن ب إ إِْن جاء 

سسسسسساٍء بِن ِمسسسسسسیمٍ اسممممممت و اگممممممر دروغ بگممممممویخ آیممممممه  شَّ سسسسسساٍز م  شممممممامل حالممممممت میشممممممود و   3 ه مَّ

اگممممر توبممممه نانممممخ مجازاتممممت مممممخ اممممنم و اگممممر توبممممه انممممخ عفممممو مممممخ شممممو مگفت یمممما امیرالمممممؤمنین 

 توبه اردمم

موسممممخ )علیممممه السممممالم( بمممما قممممومش سممممه بممممار بممممه طلممممب بمممماران رفتنممممد ولممممخ هممممیچ  حضممممرت

قتممممممخ اممممممه علممممممت را از خممممممدا  متعممممممال پرسممممممید فرمممممممود: ا  موسممممممخ در قومممممممت بممممممارانخ نباریممممممد و

                                                                 
 /تألیف بابك محمود .1392معالجه اخالق /چا  دوم/ 1
یعنممممممم : اسمممممممانخ امممممممه ایممممممممان آورده ایمممممممد ماگمممممممر شمممممممخص فاسمممممممقخ خبمممممممر  را بمممممممه شمممممممما رسمممممممانید  6سممممممموره مبارامممممممه حجمممممممرات / 2

(آسمممممممیب -بمممممممدون) آگممممممماهخ از حمممممممال و احوالشمممممممان و شمممممممناخت راسمممممممتین ایشمممممممان-دربممممممماره آن تحقیمممممممق انیمممممممد، مبمممممممادا بمممممممه گروهمممممممخ 
 ید، و از ارده خود پشیمان شوید.برسان

 یعنی: بسیار عیبجو ی که دا ماً سخن چینی می کند. 11سوره قلم/ 3
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یممممممك سممممممخن چممممممین وجممممممود داردم حضممممممرت موسممممممخ گفممممممت: پروردگممممممارا او را بممممممرایم معرفممممممخ اممممممن 

یمممممزارم و حمممممال تمممممو از : ممممممن از سمممممخن چینممممم  بفرممممممود تممممما سمممممرش را بممممما شمشمممممیر بمممممزنم خداونمممممد

ممممممن میخمممممواهخ برایمممممت سمممممخن چینممممم  نممممممایم فقمممممط بگمممممو قوممممممت توبمممممه نمایمممممد و زمانیامممممه قمممممومش 

توبمممممه اردنمممممد و آن سمممممخن چمممممین نیمممممز از عملمممممش پشمممممیمان شمممممد و دانسمممممت امممممه خداونمممممد عیمممممب او را 

 میان همگان مخفخ ارده خداوند بارانش را فرستاد.

قسممممممت تقسمممممیم نمممممماییم دو ابمممممودرداء ممممممخ فرمایمممممد: اگمممممر عمممممذاب قبمممممر را بمممممه سمممممه  حضمممممرت

 سوم آن مربوط زبان است و تنها یك سومش مربوط به اارهاي خالف دیگر است .

بمممممممخ  -3اسمممممممراف -2همممممممدر دادن نعممممممممت -1چیمممممممز باعمممممممث عمممممممذاب قبمممممممر میشمممممممود:  هشمممممممت

 -8دروغ گفمممممممممتن  -7ترشمممممممممحات ادرار  -6سمممممممممخن چینمممممممممخ  -5غیبمممممممممت -4اعتنمممممممممایخ بمممممممممه نمممممممممماز 

 بداخالقخ.

سمممممه امممممار نیسمممممتید حتمممممما سمممممه امممممار دیگمممممر را نیمممممز فرممممممود: اگمممممر قادربمممممه انجمممممام  حایممممممخ

اگمممممر نممممممخ تممممموانخ بمممممه اسمممممخ نیامممممخ انمممممخ از بمممممدي امممممردن بمممممه او پرهیمممممز  -انجمممممام ندهیمممممد م اول

اگممممر نفعممممت بممممه مممممردم نمممممخ رسممممد اممممار  اممممن  اممممه مممممردم از شممممرت در امممممان باشممممند  و  -اممممن.دوم

ممممممرده ات را نخمممممور )یعنمممممخ غیبمممممت  دراگمممممر نممممممخ تممممموانخ روزه بگیمممممر  پممممم  گوشمممممت بمممممرا -سممممموم

 نان(.

دروغ رزق  -3تابمممممممر علمممممممم را  -2نیامممممممخ بمممممممد  را  -1چیمممممممز ده چیمممممممز را ممممممممخ خمممممممورد:  ده

پشمممممممیمانخ  -8غضمممممممب عقمممممممل را  -7صمممممممدقه بمممممممال را  -6غمممممممم عممممممممر را  -5عمممممممدل  لمممممممم را  -4را 

 غیبت حسنات را و حسادت سالمتخ را. -9سخاوت را 

ثمممممور  ممممممخ فرمایمممممد : گنممممماه  از ممممممن سمممممر زد امممممه بمممممه خممممماطر آن پمممممن  مممممماه فقمممممط  سمممممفیان

نممممممماز خوانممممممدمم گفتنممممممد: آن گناهممممممت چممممممخ بممممممود : فرمممممممود: روز  اسممممممخ گریممممممه میاممممممرد در ذهممممممنم 

 گفتم اه او ریااار است.

نخعممممممخ مممممممخ فرمایممممممد: هممممممرا  مممممممخ خواهممممممد زینممممممت مجلمممممم  را تماشمممممما انممممممد بممممممه  ابممممممراهیم

 اسخ نگاه اند اه ساوت ارده است؛ زیرا ساوت زینت عالم است و پرده جاهل.
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دن ماننممممممد تیممممممر اسممممممت اگممممممر رهمممممما شممممممود دیگممممممر در شممممممافعخ مممممممخ فرمایممممممد : حممممممرف ز امممممممام

اختیمممممار تمممممو نیسمممممت بلامممممه در اختیمممممار دیگمممممران میباشمممممد پممممم  موا مممممب بممممماش چمممممه میگممممموی  و آن را 

 1پیش چه اسانخ مخ گویخم 

عیسممممممخ )علیممممممه السممممممالم ( بممممممه حواری ممممممون فرمممممممود : چممممممه مممممممخ گوییممممممد در مممممممورد  حضممممممرت

 لخت نمایخ ماسیاه خوابیده و تو برو  لبا  او را در بیاور  و بدنش را 

: یمممما روح ّللا  مگممممر چممممه اسمممم  ایممممن اممممار را مممممخ انممممدم  فرمممممود: اسممممیاه غیبممممت مممممخ گفتنممممد

 2انددرست همین عمل را انجام میدهد. 

عمممممر بممممن احنممممف بممممن قممممی  فرمممممود: اسممممیاه زیمممماد شمممموخخ انممممد هیبممممتش اممممم مممممخ  حضممممرت

 3شود، اسیاه زیاد بخندد حقیر مخ شود و اسیاه زیاد حرف بزند ذلیل مخ شود. 

 ر چهر پادشاه جهان در مورد زبان()نظ

تممممما زممممممانخ امممممه ممممممن حمممممرف نمممممزنم مالمممممك آنمممممم ولمممممخ هنگمممممام حمممممرف زدن  پادشممممماه چمممممین: -1

 دیگران مالك آنند.

برحرفمممممممخ امممممممه نمممممممزده ام بیشمممممممتر مسممممممملطم ولمممممممخ قمممممممادر بمممممممه برگردانمممممممدن  پادشممممممماه روم: -2

 حرف زده شده نیستم.

ه اگمممممر حمممممرفش پادشممممماه هنمممممد: تعجمممممب انیمممممد از اسمممممیاه بممممما عجلمممممه حمممممرف ممممممخ زنمممممد اممممم -3

 .نداردپخش شود برایش ضرردارد و اگر ضرر هم نداشته باشد منفعتخ برایش 

پادشممممماه ایمممممران: هرگمممممز بمممممه خممممماطر سممممماوت پشمممممیمان نشمممممده ام بلامممممه همیشمممممه بمممممه خممممماطر  -4

 حرف زدن پشیمان شده ام.

در صمممممحیح ترممممممذي مممممم  فرمایمممممد : اگمممممر بممممما اینامممممه حمممممق هسمممممتید از جمممممدل اامممممرم  پیمممممامبر

 در بهشت خانه ا  برا  شما آماده مخ انند.اردن پرهیز نمایید 

                                                                 
 زندگخ نامه امام شافعخ 1
 / تألیف بابك محمود . 140/ ص/ 1عقل، علم و عمل / ج 2
 2احیاء العلوم الدین /ج 3
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 فرمود: تحمل یك حرف بد ده حسنه دارد.عیسخ  حضرت

 مخ فرماید: هنگام شنیدن حرف بد آن را نشنیده بگیرید. علخ حضرت

بمممممن دینمممممار فرممممممود: هنگمممممام خشمممممم خمممممود را ماننمممممد االغ بممممما گریمممممه خمممممالخ نانیمممممد چمممممون  مالمممممك

 تر است.ساوت تو از هر چیز  برا  طرف مقابل بد

فرمود:پروردگممممممارا اممممممار  اممممممن تمممممما زبممممممان مممممممردم پشممممممت سممممممر مممممممن موسممممممخ حضممممممرت

بسمممممته شمممممود و پشمممممت سمممممر ممممممن حمممممرف بمممممد نزنندمخداونمممممد فرممممممود: ا  موسمممممخ ممممممن ایمممممن امممممار را 

 در مورد خود  انجام نداده ام چطور انت ار دار  برا 

انجممممام دهممممم چممممون هممممر روز بممممه مممممن فحممممش مممممخ دهنممممد مممممن صممممبر مممممخ اممممنم و بممممرا   تممممو

 رار مخ دهند ولخ من برا  آنها باران مخ فرستم.من شرك ق

فحمممممش داد، او در جمممممواب فرممممممود :اگمممممر ممممممن آنمممممم امممممه تمممممو بمممممه اممممممام حسمممممین  شخصمممممخ

ممممم  گمممموی  خممممدا مممممرا اصممممالح فرمایممممد و اگممممر آن نباشممممم اممممه تممممو مممممخ گمممموی  خممممدا تممممو را اصممممالح  

 فرماید.

یسسسسسسسسسر  ِمسسسسسسسسسن  » علمممممممممخ )امممممممممرم هللا وجمممممممممه(مخ فرمایمممممممممد: حضمممممممممرت وضسسسسسسسسسات  الطَّعسسسسسسسسسام خ  م  ح 

سسسسسالم وضسسسسساِت ال   م  سمممممم هممممما  غمممممذا بهتمممممر از زخمممممم هممممما  زبمممممان اسمممممت. و بممممماز فرممممممود: َسمممممالَمة  « ح 

نسان  فخ َحْب  ال  سان  سالمتخ انسان در گرو زبانش است.  -اال 

سسسسسسدُّ ِمسسسسسسن طعسسسسسسِن » بمممممماز مممممممخ فرمایممممممد:  و سسسسسسرب  الِّسسسسسسساِن اشَّ ب سسسسسسالء  اِّلنسسسسسسساِن ِمسسسسسسن الِّسسسسسسساِن و ض 

 نش است و زخم زبان بدتر از زخم تیغ است.یعنخ بدبختخ ها  آدمخ از زبا - «اّلن

محممممممد غزالممممم  فرمممممموده :همانگونمممممه امممممه درسمممممت نیسمممممت پمممممیش دیگمممممر  از اسمممممخ بممممما  اممممممام

 1زبانممممممت غیبممممممت انممممممخ، درسممممممت نیسممممممت از دیگممممممر  بمممممما ذهنممممممت پممممممیش خممممممودت غیبممممممت انممممممخ

 )من ور سوء  ن( م
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اسمممممخ اسمممممت امممممه پمممممیش رویمممممت از تمممممو انتقممممماد انمممممد و پشمممممت سمممممرت از تمممممو تعریمممممف  ممممممؤمن

افق اسممممخ اسممممت اممممه پممممیش رویممممت تممممو را تعریممممف انممممد و پشممممت سممممرت از تممممو بممممد گمممموی  نمایممممد منمممم

 نماید.

انسمممممان بممممما درد سمممممرطان از دنیممممما بمممممرود بهتمممممر اسمممممت چمممممون ممکمممممن اسمممممت بمممممه خممممماطر  گمممممر

م محسممممموب شمممممود ولممممم دیاز شمممممه دنشیدرد کشممممم بمممممه صمممممحابه از  نیاگمممممر بممممما ممممممرض تممممموه ینمممممو  دو 

 داند. یبرود عاقبتش را خدا م ایدن

ممممممب حممممممرف ممممممم یگممممممذر ممممممم یهممممممگرو شیاز پمممممم ی_روز  یزدنممممممد وقتمممممم یکممممممردم کممممممه بمممممما تعج 

نفمممممر  کیممممم کمممممایشمممممدم بمممممه ممممممن گفتنمممممد امشمممممب اخبمممممار اعمممممالم کمممممرده کمممممه در آمر ایمممممعل مممممت را جو

ممممممب آور ن نکممممممهیگوشممممممت سممممممرخ کممممممرده  انسممممممان راخمممممموردهم در قلممممممبم گفممممممتم ا  نیممممممچممممممون ا سممممممتیتعج 

حجممممممرات را  سمممممموره   13 ه  یمممممموقممممممت اسممممممت کممممممه در انسممممممانها رشممممممد کممممممرده مگممممممر آ یلممممممیعممممممادت خ

سسسسسک م ب ٘عضسسسسساً ا   ٘غت سسسسسبی  ّل: دیمممممخوانمممممده ان سسسسسدک م ا ٘ن  ِحسسسسسب  ی  ب ٘عض  سسسسسل  ل ٘حسسسسسم ا خ ا٘ یسسسسسا ح   کهیکسمممممان تسسسسسایم   هِ یسسسسسک 

بممممممدتر از  یخورنممممممد و گوشممممممت معنممممممو یکننممممممد گوشممممممت مممممممرده  بممممممرادر خممممممود را ممممممم یممممممم بممممممتیغ

 1است. یگوشت ماد

 )دروغ در نظم مورچه ها (

نشستم به ن م مورچه ها دق ت کردم  ی: روزدیفرما ی( منی)رحمهُ هللا( ) مجد د د هیمیابن ت خیش

کمک گرفتن رفت چند  یتواند آن را بردارد و برا ینم یکرده ول دایرا پ یکه مگس دمیرا د ی،مورچه ا

 دوباره  مگ  رگشتندمن مگ  را برداشتم،آنها ب ندیایرا صدا زد قبل از آنکه آن مورچه ها ب گریمورچه  د

را  یکمک یروهایکارگر آمد و نتوانست آن را بردارد ،رفت باز همان نگذاشتم دوباره مورچه   نیرا زم

مورچه هاي  دیدم کار را ادامه دادم نیمن مگ  را برداشتم ، تا سه بار ا ندیایقبل از آنکه آنها ب یآورد ول

غم ر سرباز آن مورچه ُمخب ر را به نیت ایناه دروغ گفته تاه تاه اردند؛ از آنجا دانستم اه مورچه ها عل 

 جانور بودنشان دشمن دروغ هستند و شرافتشان از برخ  انسانها بیشتر است.

فرانسممممموي بمممممود امممممه چهمممممارده سمممممال از عممممممر خمممممود را بمممممراي مطالعمممممه در ممممممورد  دانشممممممند

مورچممممممه همممممما گذاشممممممته بممممممود و بعممممممد از مممممممرگش بممممممه دختممممممرش وصممممممیت اممممممرد تمممممما راه او را ادامممممممه 

                                                                 
 محمود ./تألیف بابك 304/ 3عقل، علم و عمل /ج 1



 قرصهای معنوی  
 

 93 

ضمممم  نمیشممممود اممممه ایممممن همممممه عمممممر دهممممد. ایممممن نممممو  تحقیممممق مممممذموم اسممممت چممممون هرگممممز خممممدا را

طرفمممممم  مسمممممملمان  هممممممم  ازرا فقممممممط وقممممممف تفاممممممر وتحقیممممممق در مممممممورد مورچممممممه همممممما گذاشممممممت و 

هسمممممت امممممه از انمممممار اجتمممممما  مورچمممممه گمممممان بمممممدون توجمممممه رد میشمممممود امممممه اینامممممار نیمممممز ممممممذموم 

اسمممممت بهتمممممر آن اسمممممت امممممه متعمممممادل باشمممممد نمممممه آن هممممممه وقمممممت بمممممراي مورچمممممه گمممممان گذاشمممممته شمممممود 

گشممممممت و نممممممه ماننممممممد مسمممممملمان جاهممممممل بممممممدون تفاممممممر رد شممممممد و  اممممممه از چیزهمممممماي دیگممممممر غافممممممل

 .اردهیچگونه تفار در ن ام خلقت ن

هممممما بمممممر اسممممما  برناممممممه ریمممممزي یممممما هممممممان همممممدایت تاممممموین  امممممه خداونمممممد متعمممممادل  مورچمممممه

برایشممممممان مقممممممرر اممممممرده زنممممممدگ  میاننممممممد. بممممممراي مورچممممممه همممممما ماراسممممممییت  وجممممممود نممممممدارد اممممممه 

ه از تفامممممممر قممممممدرت صممممممحبت نمایمممممممد و برایشممممممان تفاممممممر اقتصممممممادي بدهمممممممد، نیچممممممه اي نیسممممممت امممممم

گیمممممري نمایمممممد. آنهممممما  میمفُریمممممدي وجمممممود نمممممدارد امممممه بمممممراي اممممممور جنسممممم  و شمممممهرت آنهممممما تصممممم

داتممممممممري ندارنممممممممد اممممممممه مممممممممریض هایشممممممممان را معالجممممممممه نمایممممممممد، مهندسمممممممم  ندارنداممممممممه برایشممممممممان 

سمممممماختمانهاي آسمممممممان خممممممراش طراحمممممم  انممممممد، وایلمممممم  ندارنممممممد تمممممما از گناهممممممان و جرمشممممممان دفمممممما  

رنممممممد تمممممما بممممممه شاایتشممممممان رسممممممیدگ  انممممممد و مدرسممممممه اي ندارنممممممد اممممممه در آنجمممممما نمایممممممد، قاضمممممم  ندا

 تحصیل انند.

او ارزش قا ممممممل اسممممممت و او را  یبممممممرا نقممممممدریانسممممممان پُممممممر ا د عمممممما کممممممه خداونممممممد متعممممممال ا اممممممما

فممممم نیجانشممممم  عمممممتیطب بیمممممفسممممماد،گناه و تخر ،یکنمممممد   ُجمممممز خرابممممم یکنمممممد چمممممه مممممم یمممممم یخمممممود معر 

کممممماهش گناهمممممان و جمممممرم انسمممممان  ی. بمممممرانمممممدارد یدسمممممتاورد چیهممممم یحمممممرص و طمممممم  مممممماد   یبمممممرا

همممممر روز بمممممد و بمممممد  تشمممممانی  شمممممود امممممما وضع یهممممما ، همممممر روز مممممماد ه و قمممممانون تبصمممممره اضمممممافه مممممم

 شوند. یتر م یاصالح وحش یشود و به جا یتر م

 

 

 )فقر و بخل(

مممممب مممممم یآن مممممم یبمممممه سمممممو یکمممممه از فقمممممر فمممممرار کمممممرده ولممممم یلمممممیبخ از کمممممنم و از  یشمممممتابد تعج 

 یزنممممدگ چممممارهیب ریممممفق ایممممدر دن جممممهیدهممممد و در نت یز دسممممت مممممکنممممد و ا یکممممه جسممممتجو ممممم یثروتمممم
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بممممممه  کهیشمممممود مانممممممده ام م و از کسمممممم یکنممممممد و در آخممممممرت در صمممممف ثروتمنممممممدان محاسممممممبه ممممممم یمممممم

تول مممممد  کهیدر شمممممگفت مانمممممده ام و از کسممممم نمممممدیب یموجمممممودات را مممممم یوجمممممود خمممممدا شمممممک دارد ولممممم

مممممممرگش را  یولمممممم نممممممدیب یاسممممممت و مرگهمممممما را ممممممم امممممممتیمنکممممممر ق یولمممممم نممممممدیب یموجممممممودات را ممممممم

بمم یم رانیو و کیرا تار شیرا آباد و خانه  ابد شیایو دن کندیفراموش م  سازد متعج 

من منمممممافق بمممممه جمممممم  کمممممردن و  یبمممممه فکمممممر کمممممردن و عبمممممرت گمممممرفتن مشممممم ول اسمممممت ولممممم ممممممو 

من از هممممممه کممممم  ا اسمممممت ُجمممممز خداونمممممد ومنمممممافق از هممممممه  ممممممنیآرزو نممممممودن مشممممم ول اسمممممت، ممممممو 

اسمممممت ُجمممممز خمممممدا و منمممممافق بمممممه  دیممممماز هممممممه کممممم  ناام اسمممممت ُجمممممز خداونمممممد،  ممممممُومن میکممممم  در بممممم

خممممود  نیمممممنممممافق د یکنممممد ولمممم یممممم نیممممد یاسممممت ُجممممز خممممدا،مُومن مممممالش را فممممدا دواریممممهمممممه کمممم  ام

 کند، یمالش م یرا فدا

فروشممممد،  یممممم نمممماریخممممود را بممممه د نیمممممنممممافق د یفروشممممد ولمممم یممممم نیممممرا بممممه د نممممارید مممممؤمن

 یخنممممدد، مممممؤمن ممممم یبمممماز ممممم یکنممممد ولمممم یمنممممافق گنمممماه ممممم دیممممگر یبمممماز ممممم کنممممدیمممممؤمن عبممممادت م

بممممماز  یکمممممارد ولممممم یو منمممممافق نمممممم دیمممممترسمممممد کمممممه نرو یبممممماز مممممم یکشمممممد ولممممم یکمممممارد و زحممممممت مممممم

او قلممممممبش انممممممدوهناک و صممممممورتش یمممممم. مممممممؤمن دشمممممممن دروغ و رادیمممممماسممممممت کممممممه درو نم دواریممممممام

 یو دلمممممش خنمممممدان و صمممممورتش عبمممممو  ممممممم اکممممماریمنمممممافق دلمممممش کمممممذ اب و ر یخنمممممدان اسمممممت ولممممم

دهمممممد  یمممممم یزنمممممدگ یهمانگونمممممه کمممممه آب دریممممما بمممممه مممممماه دهمممممدیم هیمممممباشمممممد، مسمممممجد بمممممه ممممممؤمن روح

آورد، ممممممؤمن از  یدهمممممد همانگونمممممه کمممممه قفممممم  پرنمممممده را بمممممه تنممممم  مممممم یمنمممممافق را فشمممممار مممممم یولممممم

ترسممممممد و  یاز آتممممممش جهممممممن م از فقممممممر ممممممم شممممممتریمنممممممافق ب یاسممممممت ولمممممم یترسممممممد و سممممممخ یفقممممممر نممممممم

باشمممممد، ممممممؤمن هنگمممممام دسمممممت  یپمممممول مممممم یدشممممممن سمممممخاوت و دوسمممممتار بخمممممل و محمممممب  جمممممم  آور

بممممه ثممممروت خممممدا را فراممممموش  یابیممممشممممود، منممممافق هنگممممام دسممممت  یبممممه ثممممروت شممممکرگذار ممممم یابیمممم

بممممممه  ادشیمممممممنممممممافق در مشممممممکالت فر یکنممممممد ولمممممم یهمممممما صممممممبر ممممممم یکنممممممد، مممممممؤمن در سممممممخت یممممممم

 رسد.  یم هاآسمان

 ادتریمممممغمممممم وانمممممدوه را ز ایمممممبمممممه دن لیممممم: رغبمممممت و مدیمممممفرما یمممممم یحسمممممن بمممممن علممممم حضمممممرت

 یترسمممممم ولممممم ینممممم یدهممممد، ممممممن از تنگدسمممممت یش ممممممدل را آرامممممم ایممممبمممممه دن یتممممموجه یکنمممممد وبمممم یممممم

شمممممماگرانقدر  شیپممممم ایمممممترسمممممم کمممممه مبمممممادا ماننمممممداقوام گذشمممممته دن یآنقمممممدر از ثروتمنمممممد شمممممدن شمممممما مممممم
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لمممممش بممممما زهمممممد و  صمممممالحاسمممممالم ا نیمممممد د،یهمممممالک شمممممو یشمممممود سمممممپ  بممممما عمممممذاب بمممممود  و  نیقمممممیاو 

 شود. ینابود م یطوالن یدهایبا بخل و ام زیآخرش ن

ه رسمممممول خمممممدا شممممماایت اردنمممممد وگفتنمممممد : ثروتمنمممممدان از مممممما  ممممممت از فقمممممر شمممممان بممممم فقمممممراي

جلمممممو افتادنمممممد، حممممم  میاننمممممد زامممممات مممممم  پردازنمممممد وصمممممدقه مممممم  دهنمممممدم رسمممممول خمممممدا )صمممممل  هللا 

علیمممممممه وآلمممممممه وسممممممملم ( فرممممممممود : انعمممممممام مخصممممممموص فقراسمممممممت وبمممممممرا  ثروتمنمممممممدان نیسمممممممت ، 

بممممما تعجمممممب بمممممه آن مممممم   تیانقصمممممري در بهشمممممت اسمممممت امممممه از یممممماقوت سمممممرخ اسمممممت وبقیمممممه بهشممممم

نگرنممممد ، نممممه مممممال شممممهیدان اسممممت ونممممه مممممال مجاهممممدان؛ فقممممط مخصمممموص فقیممممران صممممابر اسمممممت . 

وفقمممممراي  مممممممت ممممممن پانصممممممد سمممممال زودتممممممر از ثروتمنمممممدان وارد بهشممممممت مممممم  شمممممموند ویمممممك حمممممممد 

فقیممممر از صممممد حمممممد ثروتمنممممد همممممراه بمممما ده هممممزار درهممممم صممممدقه  فضممممل تممممر اسممممت . وقتمممم  فقممممرا 

ینا یا ربِّ  »:  تنداین حرف را شنیدند گف ض   یعن  : پروردگارا راض  شدیم . 1.«نا ر 

حسمممممممن بصمممممممري مممممممم  فرمایمممممممد : روز قیاممممممممت خداونمممممممد متعمممممممال از فقمممممممرا عمممممممذر  حضمممممممرت

خممممممواه  میانممممممد وایممممممن افتخممممممار نممممممه نصممممممیب پیممممممامبران ممممممم  شممممممود ونممممممه نصممممممیب شممممممهیدان، ممممممم  

فرمایمممممد : از شمممممما عمممممذر مممممم  خمممممواهم امممممه در دنیممممما فقیمممممر تمممممان امممممردم ، ممممممن ایمممممن امممممار را فقمممممط 

همممممرا  را از دنیممممما  برویمممممدعزتتمممممان امممممردم واآلن بمممممه شمممممما اجمممممازه دادم  بمممممراي دسمممممت یممممماب  بمممممه

 اه به شما امك ارده یا دست شما را گرفته وارد بهشت سازید . 

ل  فقیممممممر بممممممه فقممممممرا ثممممممواب هممممممر عملمممممم  بیشممممممتر از غنمممممم  داده  -پممممممن  خصوصممممممیت دارد: او 

نیممممز  فقیممممر در دنیمممما بممممه آرزوهممممایش نممممم  رسممممد وایممممن -2میشممممود هممممر چنممممد اممممم یمممما مسمممماوي باشممممند 

در روزقیامممممممت -4فقیممممممر از غنمممممم  پانصممممممد سممممممال زودتممممممر وارد بهشممممممت ممممممم  شممممممود -3پمممممماداش دارد 

در  -5و حممممم  سممممموال نمممممم  اننمممممد و زامممممات حسممممماب فقیمممممر از غنممممم  آسمممممان تمممممر خواهمممممد اسمممممت واز

 2قیامت شرمندگ  فقیر نسبت به ثروتمند امتر است.

از خمممممدا در صمممممحیح ترممممممذي میفرمایمممممد: گممممماه  اوقمممممات یمممممك درهمممممم صمممممدقه بیشمممممتر  رسمممممول

صممممدهزار درهممممم اسممممتم صممممحابه بمممما تعجممممب سمممموال اردنممممد ایممممن چممممه زمممممان  اسممممت  فرمممممود: یممممك 

 درهم فقیر در راه خدا از صد هزار درهم غن  با ارزش تر است.

                                                                 
 صحیح مسلم . 1
 .ابولیث سمرقندي2تنبیه ال افلین/ج  2
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انسمممممان گممممماه  بخممممماطر بممممم  پمممممول  نتوانمممممد بمممممه چیمممممزي برسمممممد اگمممممر در مقابمممممل آن صمممممبر  اگممممر

 نماید به او پاداش صبر خواهند داد.

ر اسمممممم  بمممممه بممممممازار بممممممرود و دلمممممش بخواهممممممد اممممممه آن ضممممممحاك مممممممخ فرمایمممممد: اگمممممم حضمممممرت

چیمممممز را بخمممممرد ولممممم  بمممممه علمممممت بممممم  پمممممول  نتوانمممممد بمممممه آن برسمممممد اگمممممر بخممممماطر آن صمممممبر انمممممد و 

 عجز از خود نشان ندهد براي او از انفاق اردن صد هزار درهم بهتر است.

سسسسسسسو و   آیممممممه  در الرَّ سسسسسسالة و  آتسسسسسسو الزَّ سسسسسساة و   اطیعو  ریممممممد و نممممممماز بممممممه پمممممما دا ل آقیمسسسسسسوا الصَّ

 زاات بپردازید و از رسول اطاعت نمایید از سه و یفه دو و یفه براي فقیر است.

ابممممممن عبمممممما  مممممممخ فرمایممممممد: هممممممرا  غنمممممم  را بخمممممماطر پممممممول عزیممممممز و فقیممممممر را  حضممممممرت

 بخاطر نداري حقیر نماید در پیشگاه خدا ملعون است.

در زبممممممان و شممممممعار اسممممممت و در قلممممممب و عمممممممل  نممممممدیگو یشممممممده انممممممد و هممممممر چممممممه ممممممم مبممممممتال

 ندارند . یا هیماسر

پممممممول  یرو شممممممهیُکممممممل  کشممممممور بممممممود و هم یبانممممممک مرکممممممز  یدکتممممممر )ن( )...( ر مممممم یآقمممممما

بمممممه  یسممممالگ 45در سمممممن   یشمممممد ولمممم یاو داده ممممم یهمممما بممممود و وام هممممما و مبممممالغ هنگفمممممت بمممما امضممممما

 نیچنمممممم زیممممممن یمجمممممماز یایممممممدر دن یزنممممممدگ یمبممممممتال شممممممد و درگذشممممممت م بلمممممم یسممممممکته قلبمممممم یممممممماریب

 است م

 یممممممماریآنهمممممما بممممممه ب ۀهممممممم یدر  مممممماهر شمممممماد اسممممممت ولمممممم شممممممانیااروپمممممما مممممممردم چهممممممره ه در

کمبمممممود بمممممزرگ خمممممود وقتشمممممان را بممممما  نیمممممرفممممم  ا یدچمممممار شمممممده انمممممد . و بمممممرا یخطرنممممماک افسمممممردگ

  . کنندیها تَلَف م رکیک  و س یاز جمله تماشا به ُکشت هودهیب یزهایچ

نممممممماز جممممممماعتش  یهنگممممممام خممممممروج از مسممممممجد بعممممممد از ادا یمسمممممملمانان واقعمممممم کممممممهیحال در

و  یبممممماز چیحالمممممت در هممممم نیمممممشمممممود کمممممه ا یمثبمممممت مممممم یهممممما یپمممممر از انمممممرژ شیسممممملول هممممما تممممممام

 شود . ینم افتی یسرگرم
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خممممممممود بممممممممه او  یروانشممممممممنا  رفممممممممت و از افسممممممممردگ کیمممممممم شیدر اروپمممممممما ، پمممممممم یشخصمممممممم

دلقممممممممک را بممممممممه او داد و او سممممممممرش را تکممممممممان داد و گفممممممممت آن  کیممممممممکممممممممرد و او آدر   تیشممممممممکا

 دلقک من هستم .

 )ارزش وقت( 

دانشممممممند بمممممزرگ گفتمممممه اسمممممت : ممممممن  نیممممما نیشمممممتیاسمممممت کمممممه ان ادیمممممز یروقمممممت بقمممممد ارزش

 یوقمممممت بممممما ارزشمممممم تلمممممف مممممم میبسمممممتن بنمممممدها ۀچمممممون در فاصمممممل دیمممممآ یاز کفمممممش بنمممممد دار بمممممدم مممممم

 شود .

را از دسممممممت  سممممممتهیشا ی)کممممممرم هللا وجممممممه( فرممممممموده اسممممممت : فرصممممممت همممممما یعلمممممم حضممممممرت

 هممممممودهیب یچممممممون فرصممممممت همممممما ماننممممممد ابممممممر درحممممممال گذشممممممتن هسممممممتند و جاهممممممل از حرفهمممممما دیممممممنده

 شود و ازتلف شدن اوقاتش تر  ندارد . ینم ریس

بممممه نممممام فنممممون دارد کممممه مشممممتمل  یاسممممت کممممه کتمممماب قطممممور یدانشمممممند بزرگمممم لیممممابممممن عق ـمممم

نمممممان آب  یخممممموردم رو ینمممممان مممممم ی: وقتممممم دیمممممگو یبمممممر هشمممممتاد جلمممممد کتممممماب اسمممممت و خمممممود او مممممم

 خوردم تا وقتم تلف نشود . یو به سرعت آن را م ختمیر یم

مممممماح اضیممممممل ممممممف کتمممممماب رمؤ ینمممممموو امممممممام فرصممممممت ازدواج  یرفممممممت و حتمممممم ایمممممماز دن نیالص 

:  دیممممممگو یجلممممممد کتمممممماب نوشممممممت و خممممممود او ممممممم 50 شینکممممممرد . او در زنممممممدگ دایممممممکممممممردن هممممممم پ

 ینممممممم میآورد تسممممممل یدر نممممممم یو خممممممواب مممممممرا از پمممممما یو تشممممممنگ یسمممممموگند بممممممه خممممممدا تمممممما گرسممممممنگ

 شدم .

آن را مممممممممادرش را صممممممممدا زد و گفممممممممت : غممممممممذا کجاسممممممممت  مممممممممادرش گفممممممممت : تممممممممازه  یروز

ممممه غممممذا  یعلممممم بممممودم کممممه حت مممم لیمشمممم ول تحصمممم یبممممه قممممدر دیممممگو یبممممه تممممو خورانممممدم ، او ممممم متوج 

 خوردنم نشدم. 

هنگممممممام سممممممکرات مممممممرگ مرت ممممممب  فممممممهیشمممممماگرد گرانقممممممدر حضممممممرت ابوحن وسممممممفیابممممممو  ـمممممم

مسممممم له  کیممممم یرو دییمممممایگفمممممت ب یآممممممد و بمممممه شممممماگردانش مممممم یشمممممد و بمممممه هممممموش مممممم یمممممم هممممموشیب

پمممماداش   ادهیممممپ ی: بممممه ن رتممممان بمممما پمممما گفممممتیاگردانش مکممممه در سممممؤالش بممممه شمممم میبمممما هممممم بحممممث کنمممم

چممممه وقممممت  نیمممم: اسممممتاد ا گفتنممممدیسمممموار بممممر مرکممممب م شمممماگردانش م ایمممماسممممت  شممممتریبممممه حمممم  رفممممتن ب
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علمممممم در همممممر زممممممان اسمممممت و  یمطلمممممب نشمممممان از ارزش جسمممممتجو نیمممممسمممممؤال کمممممردن اسمممممت کمممممه ا

 وسممممممفیدر مممممممورد ابو   کممممممهیداننممممممد در حال یاسممممممتاد ممممممم هیامممممممور علممممممم شمممممماگرد را شممممممب ۀدر هممممممم

مممممممه نممممممدو 1.اسممممممت  وسممممممفیدر علممممممم مثممممممل شمممممماگردش ابو فممممممهی: ابوحن گفتنممممممدیم مممممممردم  46در  یعال 

وفممممممات کممممممرد ، او بممممممه خمممممماطر علممممممم و خممممممدمت بممممممه اسممممممالم ازدواج نکممممممرد و گفممممممت اگممممممر  یسممممممالگ

مممممم یاریکممممممنم بسمممممم تیممممممسممممممن ت ازدواج را رعا دهممممممم و شممممممبها اتمممممماقش  یرا از دسممممممت ممممممم اتی  از فرض 

 کرد . یه مبا شم  روشن بود و او مطالع شهیهم

از دو هممممممزار کتمممممماب را  شیبمممممم میانگشممممممت همممممما نی: مممممممن بمممممما هممممممم دیممممممگو یرجممممممب ممممممم ابممممممو

 میرا بممممممر ُعمممممممرش تقسمممممم فمممممماتشیعممممممالم تأل نیممممممکممممممرده ام م بعممممممد از مممممممرگ ا فیو تممممممأل یسممممممیبازنو

 کرد . یروزانه نُه مقاله را تمام م دندیکردند د

 طیهنگممممممام سممممممکرات مممممممرگش از اسممممممتادش در مممممممورد شممممممرا یرونممممممیب حممممممانیابور حضممممممرت

مممممب بمممممه او مممممم یطمممممالق سمممممؤال مممممم چمممممه وقمممممت سمممممؤال کمممممردن  نیمممممگفمممممت : ا یکمممممرد اسمممممتادش بممممما تعج 

   رمیندانسته بم ایبهتر است    رمیبدانم بم ایفرمود : آ یاو م یاست  ول

سمممممرگرم شمممممدن بمممممه  ایممممم  آ میمثمممممل آنهممممما هسمممممت زیممممممممممما ن ایممممم    آ زانیممممماکنمممممون چمممممه، عز یولممممم

 همممممودهیب یهممممما لمیوقمممممت خمممممود را بممممما فممممم و لیمممممبممممما موبا ی، بممممماز حیمتنمممممو   ، تفمممممر ی، غمممممذاها شیمممممآرا

   میدهد تا خود را اصالح کن یفرصت را به ما م نیتلف کردن ا

اول  ۀعبممممممور اسممممممت نممممممه محممممممل توق ممممممف م مممممممردم در آن دو دسممممممته انممممممد : دسممممممت ۀخانمممممم ایممممممدن

 شممممممهیانممممممد و هم دهیممممممدوم خممممممود را خر ۀشممممممده انممممممد و دسممممممت ایممممممدن  خممممممود را فروختممممممه انممممممد و بممممممرد

 آزادند .

 یممممممم کیممممممآن قلممممممب را تار ۀلیکنممممممد و بممممممه وسمممممم یممممممم کیممممممگنمممممماه تحر یانسممممممان را بممممممرا ایممممممدن

 . دیو دل به آن نسپار دیو بگذار دیگرداند ، پ  بگذر

حمممممق  ۀکلمممممم یکمممممه  لمممممم  مممممالم شمممممما را از ادا دیاسمممممت ، آگممممماه باشممممم اممممممتیاز  لممممممات ق  لمممممم

 دیممممکن یممممم یاسممممت کممممه در آن زنممممدگ ییماننممممد روزهمممما دیممممکممممه گذرانممممده ا یبمممماز نممممدارد چممممون عمممممر

. 

                                                                 
 .یجوز می  ابن ق فیطب  القلوب /تأل 1
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گممممردد امممممروز  یکممممه گذشممممت و بممممر نممممم روزیممممسممممه روز اسممممت د ایمممم: دن دیممممگو یممممم یمممممیحک

 . ستیکه دوام ندارد و فردا که آمدنش معلوم ن

را در  تیممممم: گمممممذر وقمممممت مثمممممل آن اسمممممت کمممممه پا دیمممممگو یمممممم یونمممممانیدانشممممممند  تمممممو یهراکل ـممممم

 یپمممممما یمطم ن مممممما جمممممما یو دوبمممممماره وارد آن کنمممممم  یرا خممممممارج کنمممممم تیممممممبعممممممد پا یآب رودخانممممممه کنمممممم

ل  است .رفته  یاو 

هلمممممن کلمممممر   شمممممبانه روز بمممممه انمممممداز یم شمممممما در طممممم میوقمممممت نمممممدار یکممممماف  بمممممه انمممممداز دییمممممنگو

و  سممممممونی، جفممممممر سمممممون ، اد ینچمممممیآنمممممژ ، ممممممادر تممممممرزا ، ل ونممممماردو داو کمممممملیپاسمممممتور ،م یی، لمممممو

 . دیوقت دار نیشتیآلبرت ان

بممممممدن انسممممممان  یکممممممه باعممممممث اتممممممالف وقممممممت و نممممممابود یطانیو شمممممم یاز حمممممماالت روانمممممم یکممممممی

شممممود  یالغممممر ممممم گممممرانید یباشممممد چممممون شممممخص حسممممود از چمممماق یدت کممممردن مممممشممممود حسمممما یممممم

. 

و  یعبممممممادت طمممممموالن یبممممممرا شیاسممممممت چممممممون شممممممبها مممممممتیمممممممؤمن غن یزمسممممممتان بممممممرا ـمممممم

 کیممممممممروزه گممممممممرفتن کوتمممممممماه اسممممممممت .روز روشممممممممن اسممممممممت پمممممممم  آن را بمممممممما گنمممممممماه کردنتممممممممان تار

 . دیرا روشن کن کیو با عبادت خود شب تار دینگردان

 یخممممممدا را ممممممم ی، پمممممم  کمممممم یُسسممممممت یریمممممم، در پ ی، مسممممممت ی، در جمممممموان یبمممممماز یکممممممودک در

  یپرست

 معده ( ی) گرسنگ 

آن بعمممممد از هضمممممم غمممممذا بمممممه هفمممممت قسممممممت  یرویمممممکمممممه معمممممده حممممموض تمممممن اسمممممت و ن دیمممممبدان

 نیمممممکمممممه در بمممممدن اسمممممت آن شمممممهوت معمممممده اسمممممت ، ا یشمممممهوت نیشمممممود و غمممممالبتر یمممممم میبمممممدن تقسممممم

ت گممممممرفتن معمممممده ، گممممممرید یشمممممهوت اصممممممل شمممممهوتها شممممممهوت  یرویممممممن بمممممدن اسممممممت ، هنگممممممام قمممممو 

اطفممممماء  گمممممرید زیمممممبممممما چ نتممممموا یرا جمممممز بممممما ازدواج نمممممم رویمممممو آن ن ردیمممممگ یمممممم دنیمممممُجنب یجنسممممم

 ۀمقد مممممم نیمممممامکمممممان نمممممدارد و ا گمممممرید زیمممممپمممممول بممممما چ یازدواج جمممممز بممممما جمممممم  آور لینممممممود و وسممممما

 یو عمممممداوت بدسممممت مممممم نممممهیانسمممممانها بمممما بُ مممممض ، ک یرا برخمممم ایممممماسممممت و دن یطلبممممم ایممممورود بممممه دن
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شمممممود پممممم  معمممممده را خممممموار کمممممردن درواقممممم  آزاد  یدل مممممم یاهیعمممممث سمممممعممممممل با نیمممممآورنمممممد و ا

 باشد . ینف  م یگکردن دل از بند

گفمممممت تمممممو  دیمممممانسمممممانها با نیچنممممم یانسمممممانها را لمممممذ ت خممممموردن ، کمممممور کمممممرده بمممممرا یبرخممممم ـممممم

 نیممممرونممممد و تنهمممما فممممرق آنهمممما ا یمعممممده ممممم کیممممبممممه  یبخممممور انیممممکبمممماب بر ایمممماگممممر نممممان خشممممک 

ً یو نها دهسسسسسد یلسسسسسذّت مسسسسس تیسسسسسدهانسسسسست ، برا یتسسسسسرم یسسسسسسانت 15کبسسسسساب تنهسسسسسا اسمممممت کمممممه لمممممذ ت  بمممممه  تممممما

خممممممود را بممممممه  یمتممممممر یسممممممانت 15 لممممممذ تبممممممه خمممممماطر  دیممممممشممممممود پمممممم  نبا یوارد ممممممم کیممممممتار  معممممممد

 برد ادیزحمت انداخت و خدا را از 

شممممود بممممه  یکمممم  اگممممر تمممما چهممممل روز پشممممت سممممر هممممم گوشممممت بخممممورد قلممممبش سممممخت ممممم هممممر

مممممابها سمممممنگدل هسمممممتند و ممممممذموم تممممم لیمممممهممممممان دل شممممم لها از ن مممممر اسمممممالم  نیراسمممممت کمممممه اکثمممممر قص 

مممممماب اف یقص  اف لیمممممماسممممممت و دل یو صممممممر  هممممممم بممممممه خمممممماطر آن اسممممممت کممممممه باعممممممث غممممممرور و  یصممممممر 

دسممممت بدهنممممد ،  گممممرید ادبمممما افممممر سممممتندیحاضممممر ن یطممممال فروشممممان حت مممم یشممممود و برخمممم یتکب ممممر ممممم

خمممموب  یلممممیشکسممممتن غممممرور خ یبممممرا یکف اشمممم شممممود و شمممم ل یچممممون باعممممث کسممممر شممممأن آنهمممما ممممم

از  باشد . یمسلمانان و تواض  بهتر م پوشاندن یبرا یاست و بز 

شممممممود و معتممممممدل ان  یروز گوشممممممت نخممممممورد انسممممممان بممممممدخو ممممممم 40هممممممر کمممممم  اگممممممر تمممممما  و

 است که در هفته چند وعده گوشت خورد و هر چه کمتر باشد بهتر است .

لممممممم یمممممممم یاریمممممممآب بممممممماریانسمممممممان از چهمممممممار جو دل مممممممم بممممممماریجو یشمممممممود ، او   یچشمممممممم و دو 

م بمممممماریجو  یرودهمممممما نیممممممذهممممممن کممممممه اگممممممر ا بمممممماریجو یارمزبممممممان و چهمممممم بمممممماریجو یگمممممموش سممممممو 

 شود. یم فیو باطن انسان کث اهیبدن با گناه آلوده شوند دل س یعیطب

و  گمممممرددیکوتممممماه م شیگرسمممممنه بمانمممممد آرزوهممممما ی: همممممر کسممممم دیمممممفرما یبمممممن معممممماذ مممممم ییمممممحی

 . ابدی یخود نم یبرا ییدر قلبش جا طانیشود و ش یقلبش روشن م

تمممما کنممممون بممممر مممممن وارد  ایممممفرمممممود : آ ایممممزکر آمممممد ، ایممممبممممن زکر یحممممی شیپمممم  یابلمممم یروز

مختلممممممممف آممممممممماده کردنممممممممد و مممممممممن  یغممممممممذاها تیممممممممبرا یم روز یگفممممممممت : آر  یابلمممممممم  یشممممممممده ا

و  یشمممممد ریتممممما سممممم یاز غمممممذاها خمممممورد یلمممممینممممممودم و تمممممو خ ادتریمممممخممممموردن ز یرا بمممممرا تیاشمممممتها

 م یغافل ماند تیو از عبادت ها یبه خواب رفت
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همممممم   ینکمممممنم و ابلممممم یپرخمممممور گمممممریعمممممد دبمممممه ب نیممممماز ا خمممممورمیفرممممممود : قسمممممم م یمممممیحی

 نکنم . حتینص نیچن نیرا ا یکس گرید دهمیگفت : من هم قول م

لمممممم دیممممممگو یممممممم شممممممهیعا حضممممممرت کممممممه بعممممممد از رسممممممول خممممممدا  بوجممممممود آمممممممد  یبممممممدعت نی: او 

 بود . یریس

اسممممممت  یریشمشمممممم یمممممممؤمن و گرسممممممنگ هیممممممعل طانیشمممممم یاسممممممت بممممممرا یریشمشمممممم یریسمممممم ـمممممم

 . طانیش هیمؤمن عل یبرا

ة  ـ شکم مرد دشمن اوست » :  دیفرما یم یعل حضرت رِء ع د وُّ  1.«ب طن  الم 

انسمممممان لمممممذ ت بخمممممش تمممممر باشمممممد بمممممه هممممممان انمممممدازه همممممم ممممممدفو  انسمممممان را  یچمممممه غمممممذا همممممر

متمممممر از دهمممممان بمممممه گلمممممو  یسمممممانت15کنمممممد . و لمممممذ ت خممممموردن بعمممممد از گمممممذر از  یممممممتعف ن تمممممر مممممم

 ندارد . یطعم گرید

آب را  تمممممموانیو کممممممف دسممممممت هممممممم مخمممممموردن آب نباشممممممد بمممممما د یبممممممرا نیممممممزر   ۀکاسمممممم اگممممممر

آن را بممممما  تممممموانیکمممممرد م یبنمممممز طممممم نیرا بممممما ماشممممم یلمممممومتریک 100خممممموردو اگمممممر نتممممموان مسمممممافت 

ه معمممممده را پمممممر کمممممرد مممممم ینممممممود و اگمممممر نتممممموان بممممما غمممممذاها یدو چرخمممممه همممممم طممممم کیممممم  یخوشممممممز 

نگمممممه داشمممممت و  یمعمممممده را راضممممم وپُمممممر نممممممود  زیمممممن یسممممماده و معممممممول یتممممموان آن را بممممما غمممممذاها

 یبانیشممممم می. ابمممممراه گمممممرید زیمممممعبمممممادت اسمممممت نمممممه چ یکمممممردن پشمممممت بمممممرا یقممممموهمممممدف از خممممموردن 

 : چهل سال است که به خاطر شهوت غذا نخورده ام . دیگو ی)رحمة هللا ( م

 ( تیّ ) وص 

خممممود  یکممممار زنممممدگ نیممممو بمممما ا دادیممممبممممود کممممه بممممه مممممردم آب م ریممممعابممممد فق لیاسممممرا  یبنمممم در

مشمممممک دارم و  کیمممممتنهممممما  ایمممممنکمممممرد کمممممه در د تی  ممممممرگش وصممممم دنیگذرانمممممد ، هنگمممممام رسممممم یرا مممممم

مممممل حممممممل ان را در روز ق تممممما انمممممرا همممممم  دیمممممو بمممممه پادشممممماه بده دیمممممنمممممدارم پممممم  آنمممممرا ببر اممممممتیتحم 

در او اثمممممر  یرا بمممممه پادشممممماه گفتنمممممد بقمممممدر سمممممخن نیممممما یوقتممممم دیمممممامممممموالش حممممممل نما یمممممۀهممممممراه بق

 کرد. یکرد که تمام تاج وتخت خود را رها کرد و او هم مثل عابد مشک کش
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در حمممممممال احتضمممممممار قمممممممرار داشمممممممت بمممممممه  کمممممممهیطالمممممممب زمان یابممممممم بمممممممن یحضمممممممرت علممممممم -

بممممممه  یکنمممممم تیممممممرا رعا نهممممممایکممممممرد وفرمممممممود : اگممممممر ا حتیفرزنممممممدش حضممممممرت حسممممممن چنممممممد نصمممممم

 م یرس یم یبه فقر ابد یرا رها نکن نهایو اگر ا یابی یدست م یثروت ابد

 چیهممممم -3 سمممممتیبمممممدتر از جهمممممل ن یفقمممممر چیهممممم -2  سمممممتیبهتمممممر از عقمممممل ن یثروتممممم چیهممممم -1

 . ستین یمثل خوش رفتار یدوست چیوه -4  ستیجب نمثل عُ  یدشمن

معل مممممم نفممممم  و شممممماگرد وجمممممدانش  دیممممم: انسمممممان با دیمممممفرما یمممممم نایسممممم یحضمممممرت ابمممممو علممممم -

 باشد .

 )إخالص(

خممممممدا و بنممممممده اش کممممممه نممممممه  انیمممممماسممممممت م ی: اخممممممالص راز دیممممممگو یممممممم یب ممممممداد دیممممممُجن -

ر اسمممممممت کمممممممه از آن خبمممممممردا طانیو نمممممممه شممممممم سمممممممدیاز آن بممممممماخبر اسمممممممت کمممممممه آن را بنو یفرشمممممممته ا

 آنرا تباه کند.

بممممممه انممممممدازه چهممممممل شممممممبانه روز در خممممممود اخممممممالص را توسممممممعه دهممممممد چشمممممممه  یبنممممممده ا اگممممممر

قمممممممرآن امممممممریم  در گمممممممردد . خداونمممممممد متعممممممال یحکممممممممت در چهممممممره و زبمممممممانش آشمممممممکار ممممممم یهمممممما

 میفرماید : 

  ا فِي ب ط ونِِه ِمن ب مَّ ةً ۖ نُّْسِقی  م ّمِ إِنَّ ل   ْم فِي اْْل ْنع اِم ل ِعْبر  اِلًصا س ائِغًا لِّلشَّاِربِین  و  ٍم لَّب نًا خ  د  1ْیِن ف ْرٍث و 
 

 ییزهمممممایچ یاسمممممت ، از برخممممم یشمممممما عبرتممممم یبمممممرا انیمممممگممممممان در وجمممممود چهمممممار پا یبممممم -

تُفالممممه و خممممون  انیممممکممممه م مینوشممممان یبممممه شممممما ممممم ییخممممالص و گمممموارا ریکممممه در بممممدن آنهاسممممت شمممم

 .دیآ یو نوشندگان را خوش م دیآ یم رونیب ریش

 یاسممممممممت. چممممممممه عبرتمممممممم یشممممممممما عبرتمممممممم یبممممممممرا انیمممممممم: در چهارپا دیممممممممفرما یممممممممم خداونممممممممد

کممممممه از خممممممون  بیممممممعج اری  از دو قسمممممممت بسمممممم دیممممممآ یاز کجمممممما ممممممم انیممممممچهارپا ریوجمممممموددارد  شمممممم

تممممما بمممممه  ایمممممکنمممممد . آ یمممممم دیمممممنوشمممممندگان تول یرا بمممممرا یزالل وپممممماک ریاسمممممت خداونمممممد شممممم نیو سمممممرگ

 وانیممممح ریدر شمممم ایمممم  نممممه .  دیممممرون آیممممب یریشمممم وانیممممادرار ح ایممممکممممه در مممممدفو   دیمممما دهیممممحممممال د
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شممممممما عبممممممرت اسممممممت م چممممممه  یبممممممرا انیمممممممممممممدفو  باشممممممد   هرگممممممز م در چهارپا ایممممممادرار  یقطممممممره ا

کممممممه  میو موا ممممممب باشمممممم میب سممممممنج وانیممممممح ریاخممممممالص خممممممود را در اعمالتممممممان بمممممما شمممممم دیمممممم بایعبرت

آلممممموده ممممممدفو  )غمممممرور نفممممم ( نشمممممود . چمممممون خداونمممممد پممممماک اسمممممت  ایممممم)ادرار روح(  ایمممممآلممممموده ر

ه ا یا دوسمممممت دارد و کسمممممز پممممماک ریمممممو چ اسمممممت  نیمممممآلممممموده کنمممممد مثمممممل ا ایمممممر یکمممممه بمممممه عملمممممش ذر 

دهمممممد و خمممممدا هرگمممممز  یچسمممممباند و بمممممه خمممممدا مممممم یخمممممون را مممممم ایمممممادرار  یکمممممم دیپارچمممممه سمممممف یرو

 هیممممکنممممد . بممممه عمممممر بممممن خط مممماب بشممممارت بهشممممت داده شممممده بممممود فقممممط گر یعمممممل او را قبممممول نممممم

ابممممموبکر  نه  یدر سممممم ییکممممماش ممممممو یا ایمممممآممممممد و  ینمممممم ایگفمممممت : کممممماش عممممممر بمممممدن یممممممکمممممرد و یمممممم

خممممدا نرسممممد . اگممممر ممممما  شممممگاهیمخلمممموط شمممموند و بممممه پ ایممممکممممه اعمممممالش بمممما ر دیترسمممم یبممممودم . او ممممم

 بیشممممممود ، صممممممل یبممممممر ممممممما گشمممممماده ممممممم یموسمممممم یایممممممدر میانیممممممانسممممممانها اخممممممالص را در خممممممود برو

 وبی ممممما یمممممماریشمممممود ،ب یتممممممام مممممم ابمممممر مممممم وسمممممفیشمممممود ، زنمممممدان  یاز دسمممممتانمان بممممماز مممممم یسمممممیع

بمممممر  میابمممممراه یشمممممود ، چممممماقو یمممممما خلوتگممممماه مممممم یبمممممرا وسمممممفید ،شمممممکم نهنممممم  رو یاز مممممما مممممم

بممممه آغمممموش و  یکننممممد ماننممممد موسمممم ریبُممممرد و اگممممر مممممارا دسممممتگ ی؛ سممممر ممممما را نممممم لیاسممممما  یگلممممو

و آلمممممه و سممممملم(  هیممممماکمممممرم )صمممممل  هللا عل امبریمممممو ماننمممممد پ میشمممممو یمادرممممممان برگردانمممممده مممممم نهیسممممم

 یبممممما اسمممممالم فمممممتح مممممم شمممممانیشممممموند و قلبها یاسمممممالم مممممم میتسمممممل یگمممممریپممممم  از د یکمممممی منانماندشممممم

 شوند .

 

 سفر معراج( یعلم ری)تفس 

: معممممممراج  دیممممممگو یممممممم ویممممممگ ویممممممگ لیممممممرژیدانممممممان بنممممممام و کیممممممزیف نیاز بزرگتممممممر یکممممممی -

ممممد در برابممممر علممممم امممممروز  یانسممممان سمممماده مممممم کیممممچطمممممور  یعنممممیقبممممول اسممممت . ) رقابممممملیغ یمحم 

 آسمان سفر کند( م بتواند به هفت  مایو غذا و فضاپ ژنیاکس چیتواند بدون ه

و آلممممممه و سمممممملم( از هفممممممت  هیمممممماکممممممرم صممممممل  هللا عل امبریممممممآمممممممده کممممممه : )پ حیصممممممح ثیحممممممد در

 زیممممن گممممریوقممممت د چیتمممما بممممه حممممال و تمممما همممم یبشممممر چینقمممماط کممممه همممم نیآسمممممان گذشممممت و بممممه دورتممممر

 تواند سفر کند رفته است . ینم
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اخمممممل گذشمممممته اسمممممت و اگمممممر د زیمممممنپتمممممون ن اره  ی  باشمممممد از سممممم یشمسممممم یداخمممممل من وممممممه  اگمممممر

 جهان گریبزرگتر د یکهکشانها کیباشد از نزد یریکهکشان راه ش

مممممدا   یکهکشمممممان بمممممه من وممممممه  شمسممممم نیکتمممممرینزد کمممممه  یبمممممه عربممممم ایممممممممممما کهکشمممممان آندروم 

عقمممممل  نیمممممشمممممده همممممم گذشمممممته اسمممممت . ا دهیکشممممم ریممممماز زن بمممممه زنج یبمممممه فارسممممم ایممممما ممممممَر ه  الُمسلَسمممممله  

مممممممر اسمممممممت کمممممممه متأسمممممممفانه هممممممممه ینممممممماقص برخممممممم را بممممممما فکمممممممر کوچمممممممک  زیمممممممچ دانشممممممممندان متفک 

 یشممممدن کممممار م ممممروران اسممممت کممممه وحمممم یکممممکننممممد چممممون تنهمممما بممممه عقممممل مت   یممممم سممممهیمقا یخممممداداد

از  یکممممار جمممماهالن اسممممت کممممه جمممماهالن امممممروز  زیممممن ثیکننممممد و ات کمممما بممممه حممممد یانکممممار ممممم زیممممرا ن

 م ستین یو عار یاز گروه ها خال کی چیه

الزم و  یارخمممممممدا بمممممممر همممممممر کممممممم تیمممممممنها یسمممممممفر ، قبمممممممول قمممممممدرت بممممممم نیمممممممقبمممممممول ا یبمممممممرا

 یبممممه سممممخت زیممممقممممدرتش را ن ننممممدیکممممه خممممدا را اگممممر بمممما چشممممم سممممر نب یبرخمممم یاسممممت بممممرا یضممممرور

 یرا بمممممه راحتممممم یاسمممممت کمممممه امثمممممال معمممممراج و الهمممممام و وحممممم یسمممممخت اریکننمممممد کمممممار بسممممم یقبمممممول مممممم

 . ندیقبول نما

  ْاِم إِل ى ال ر  ْسِجِد اْلح  ن  اْلم  ٰى بِع ْبِدِه ل ْیاًل ّمِ ان  الَِّذي أ ْسر  ْول ه  ِلن ِری ه  ِمْن س ْبح  ْ ن ا ح  ْسِجِد اْْل ْقص ى الَِّذي ب ار  م 

  1سوره  اسراء/آی اتِن ا ۚ إِنَّه  ه و  السَِّمیع  اْلب ِصیر  

مممممدرا سزاسمممممت کمممممه بنمممممده خمممممود )م ییخمممممدا  یو تقمممممد حیتسمممممب  یپسمممممر عبمممممدهللا( را در شمممممب حم 

ممممممه( بممممممه مسممممممجد االقصمممممم جمممممما کممممممه دور و بممممممر آن المقممممممد  ( بممممممرد ، آن تیمممممم)ب یاز مسممممممجدالحرام )مک 

 ینمممممیشمممممبه زم کیمممممکمممممو   نیممممم. تممممما )در ا میممممم( سممممماخته ایو معنمممممو یرا پربرکمممممت )از اقممممموات مممممماد

)و  میانیمممممم( خممممممود  را بممممممدو بنمای)ع مممممممت و قممممممدرت خداونممممممد یاز نشممممممانه همممممما ی( برخممممممیو آسمممممممان

آن ، او را از بنمممممممد دردهممممممما و  یهایاز شمممممممگفت یگسمممممممتره جهمممممممان و بخشممممممم یدادن فراخممممممم نشمممممممانبممممممما 

مبمممممارزه حمممممق و باطمممممل روانمممممه  دانیمممممبمممممه م شمممممتریو جمممممر ت ب دل و بممممما میبرهمممممان انیمممممنیزم یرنجهممممما

 یاز او پنهمممممان و نمممممه کمممممار یاسمممممت . )نمممممه سمممممخن نمممممایگممممممان خداونمممممد بممممم  شمممممنوا و ب ی(. بممممممیگمممممردان

 ماند ( یاز او نهان م

و آلمممممممه و سمممممملم( بمممممما شمممممممهاب  هیممممممعممممممدم برخممممممورد رسمممممممول خممممممدا )صممممممل  هللا عل ی)چگممممممونگ

 راه( ریسن  در مس
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و  دیمممممتوانمممممد ذوب نما یمممممم زیممممماسمممممت کمممممه سمممممنگها را ن ادیمممممرق آنقمممممدر زبممممم یکمممممیالکتر قمممممدرت

 باشد . یزمان نم ازمندیفاصله ها مطلقاً ن مودنیپ یامواج برا

و آلمممممه و سممممملم( فرممممممود  هیممممماکمممممرم )صمممممل  هللا عل امبریممممموارد شمممممده کمممممه پ حیصمممممح ثیحمممممد در

اق  داریممممنفممممر مممممرا ب کیممممبممممودم کممممه  دهیمممم: مممممن خواب شممممو م کممممرد و بممممه مممممن گفممممت : سمممموار اسممممب بُممممر 

اق آمممممده اسممممت کممممه صممممفت مشممممب ه اسممممت و از ن ممممر برخمممم اتیمممماسممممب در اکثممممر روا نیمممماسممممم ا  یبُممممر 

اق اسمممممت بمممممر وزن فع مممممال کمممممه ا مبال مممممه اسمممممت و از فعمممممل بَمممممَرَق ممممممأخوذ   ه  ینمممممو  صممممم زُعلمممممما بَمممممر 

اق بسممممم ممممم  یفممممموق العممممماده و سمممممر اریشمممممده اسمممممت . سمممممرعت بُمممممر  از  ینمممممیبمممممود و بممممما طرفمممممه  الع ریالس 

کممممممرد و مشممممممکل برخممممممورد و بممممممارش شممممممهاب سممممممن  ،  یرکممممممت مممممممح گممممممریبممممممه مکممممممان د یمکممممممان

 ابممممممم ییفضممممممما یتهایمشممممممکالت و محمممممممدود ریو سممممممما ژنیبممممممماالتر از جمممممممو   ، کمبممممممود اکسممممممم یگرممممممما

اق ازبمممممم ممممممأن توانسممممممت بمممممما ا میع مممممم امبریممممممرفتممممممه بممممممود و پ نیامممممممواج بممممممرق بُممممممر  امکانممممممات  نیممممممالش 

 . دینقاط جهان ماَوراء سفر نما نیدر  اهر ساده به دورتر یول شرفتهیپ

 یممممممایهواپ یبپرسممممم  ی: اممممممروزه اگمممممر از کسممممم دیمممممگو یممممممورد مممممم نیمممممدر ا یسمممممبحان ناصمممممر

 ممممممایدهمممممد امکانمممممات فضممممما پ یدارد در جمممممواب پاسمممممخ مممممم ممممممایبممممما فضممممما پ یچمممممه فرقممممم یمسمممممافربر

اگمممممر از کسمممممی بپرسمممممی آممممممازیش تمممممر اسمممممت و دهیمممممچیو سممممماختمانش پ شمممممتریب مممممماینسمممممبت بمممممه هواپ

د در جممممممواب مممممممی گویممممممد لممممممویی لممممممویی پاسممممممتور بمممممما آزمممممممایش زکریممممممای رازی چممممممه فرقممممممی دار

پاسممممممتور نسممممممبت بممممممه زکریممممممای رازی پیشممممممرفته تمممممممر اسممممممت و اگممممممر از کسممممممی در مممممممورد سمممممممفر 

انسممممان بممممه کممممره ممممماه بمممما سممممفر تممممو بممممه فضمممما در قرنهممممای آینممممده چگونممممه اسممممت در جممممواب پاسممممخ مممممی 

دهممممد کممممه مطمینمممما سممممفرهای آینممممده از سممممفرهای امممممروز بسممممیار پیچیممممده و مجهممممز تممممر خواهممممد بممممود 

چممممه دانشمممممند یمممما چممممه عممممامی باشممممید سممممفر امممممروزی بممممه بمممماالتر از جممممو را بمممما  پمممم  حمممماال خودتممممان

سمممممفر پیمممممامبر ) صممممملی هللا علیمممممه و المممممه و سممممملم ( مقایسمممممه کنیمممممد در خواهیمممممد یافمممممت فرقمممممی نمممممدارد 

چمممممون همممممر دو خمممممارج شمممممدن از جمممممو اسمممممت ولمممممی سمممممفر پیمممممامبر پمممممر سمممممرعت تمممممر ، مجهمممممز تمممممر ، 

 نور در ثانیه بود . کیلومتری 300000ایمنی تر و بهتر و باالتر از سرعت 

رسمممممممول اکمممممممرم ) صمممممممل ی هللا علیمممممممه و آلمممممممه و سممممممملم ( بعمممممممد از فراغمممممممت از اممممممممور ممممممممردم و 

خوانممممدن نممممماز عشمممما در منممممزل ا م   هممممانی ، وقتممممی متوجممممه شممممد کممممه سممممپیده دم صممممبح نزدیممممک شممممده 

برخواسممممممت تمممممما وضممممممو بگیممممممرد ، سممممممپ  ام  هممممممانی را صممممممدا زد و گفممممممت : ای ام  هممممممانی همانگونممممممه 
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ا را بمممما شممممما در ایممممن مکممممان بمممما شممممما خوانممممدم سممممپ  بممممه بیممممت المقممممد  بممممرده کممممه دیممممدی نممممماز عشمممم

شمممممدم و نمممممماز صمممممبح را قبمممممل از شمممممما خوانمممممدم سمممممپ  برگردانمممممده شمممممدم و ایمممممن فضمممممیلتی اسمممممت از 

 جانب پروردگار متعال که قبل از من و بعد از من هم به کسی داده نخواهد شد .

ذره ای شمممممک نممممممی کممممممرد و ام  همممممانی زن بممممما ایممممممانی  بممممممود کمممممه بمممممه گفتمممممه هممممممای پی مبمممممر 

تنهممممما از ایمممممن ممممممی ترسمممممید کمممممه مبمممممادا ایمممممن حمممممرف هممممما را بمممممه قریشمممممی هممممما بگویمممممد و آنهممممما او را 

ممممما پیمممممامبر صممممماحب  ممممممورد اسمممممتهزاء قمممممرار دهنمممممد خیلمممممی سمممممعی کمممممرد کمممممه جلممممموی او را بگیمممممرد ام 

رسممممممالت بممممممود نبایممممممد چیممممممزی را از مممممممردم مخفممممممی مممممممی کممممممرد وقتممممممی ابوجهممممممل ایممممممن سممممممخن را از 

ن اینجمممممما هسممممممتی چطممممممور بیممممممت المقممممممد   پیممممممامبر شممممممنید او را  مسممممممخره کممممممرد و گفممممممت تممممممو کممممممه اال 

رفتمممممه بمممممودی   ابوجهمممممل بمممممرای اسمممممتهزاء بیشمممممتر ممممممردم را جمممممم  کمممممرد و گفمممممت اکنمممممون حرفهمممممایی 

کممممه بمممممه ممممممن گفتمممممه بمممممودی بممممه ممممممردم بگمممممو م فرممممممود  : ای ممممممردم امشممممب ممممممرا بمممممه بیمممممت المقمممممد   

ابمممممراهیم را دیمممممدم و بممممما آنهممممما بمممممرده بودنمممممد و گروهمممممی از پیمممممامبران را مثمممممل موسمممممی و عیسمممممی و 

سمممممخن گفمممممتم و بمممممرای آنهممممما نمممممماز خوانمممممدم م ابوجهمممممل گفمممممت : آنهممممما را همانگونمممممه کمممممه دیمممممده بمممممودی 

توصمممممیف کمممممن بمممممرای مممممما م فرممممممود : عیسمممممی بلنمممممد قمممممد نبمممممود او میانمممممه انمممممدام بمممممود و سمممممرخ روی 

بممممممود انگممممممار از محاسممممممنش قطممممممره هممممممای مرواریممممممد مممممممی باریممممممد ولممممممی موسممممممی تنومنممممممد و درشممممممت 

مممما ابممممراهیم کممممه هممممیچ کمممم  را مثممممل او بممممه خممممودم شممممبیه نمممممی دانممممم .  انممممدام بممممود و بلنممممد قممممد بممممود و ام 

فرمممممممود : در  سممممممپ  قریشممممممی همممممما از او خواسممممممتند دالیلممممممی بممممممرای صممممممحت اد عممممممایش بیاورنممممممد .

فمممممالن منطقممممممه بممممممه قبیلممممممه ای برخمممممورد کممممممردم و صممممممدای حیمممممموانی شمممممتر آنهمممممما را ترسمممممماند و مممممممن 

پمممممم  از بازگشممممممت در منطقممممممه ضممممممجنان بممممممه  شممممممتری را کممممممه در میممممممان آنهمممممما بممممممود رم کممممممردم و

کممممماروان قبیلمممممه ای برخمممممورد کمممممردم و قممممموم آنهممممما را خوابیمممممده دیمممممدم و  رفمممممی پمممممر از آب داشمممممتند 

سممممممر پوشممممممش را برداشممممممتم و کمممممممی از آبممممممش را خمممممموردم و نشممممممانه هممممممای آن کمممممماروان ایممممممن اسممممممت 

کمممممه اکنمممممون بمممممه سممممممت گردنمممممه تنعمممممیم البیضممممماء در حرکتنمممممد و شمممممتر خاکسمممممتری جلممممموی کممممماروان 

ت     مممممممی کممممممرد و روی آن دو کیسممممممه بممممممزرگ گذاشممممممته بودنممممممد یکممممممی از کیسممممممه همممممما سممممممیاه حرکمممممم

گردنممممه  بممممود و دیگممممری بممممراق و سممممفید بممممود بمممما شممممنیدن ایممممن حرفهمممما : قمممموم بممممه سممممرعت بممممه طممممرف

حرکمممممممت کردنمممممممد و کممممممماروان را همانگونمممممممه کمممممممه پیمممممممامبر توصمممممممیف کمممممممرده بمممممممود یافتنمممممممد سمممممممپ  

فتمممممی مسمممممایل سممممماده بودنمممممد حممممماال قریشمممممی هممممما از روی عنممممماد گفتنمممممد ایمممممن چیزهمممممایی کمممممه ممممممی گ

بممممرای ممممما بگممممو کممممه چطممممور ممکممممن اسممممت ایممممن همممممه مسممممافت را یممممک شممممبه طممممی کنممممی   سمممموگند 
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ی حرفهایممممممت را قبممممممول نمممممممی کنممممممیم بعممممممد از شممممممنیدن ایممممممن حممممممرف پیممممممامبر اکممممممرم  بممممممه الت و عممممممز 

ممممما در ایمممممن میمممممان ابممممموبکر فممممموری سمممممخنانش را قبمممممول کمممممرد و گفمممممت  چهمممممره اش ممممممایو  شمممممد ام 

برابممممر ایممممن را هممممم بگممممویی بمممماز مممممن حرفهایممممت را قبممممول مممممی کممممنم در  بخممممدا اگممممر مسممممافت هممممزار

 1آنها شک  نمی کنم .

 )نظر یّه نِسبی آنیشتین در مورد زمان( 

ن مممممر انیشمممممتین در ایمممممن ممممممورد اسمممممت کمممممه در فضممممما زنمممممدگی بممممما سمممممرعت بمممممیش از سمممممرعت 

نممممور ، زمممممان مفعممممومی نممممدارد مثممممل ایممممن اسممممت کممممه زمممممان را نگممممه داشممممته انممممد بممممرای مثممممال اگممممر 

کممممممودک دوسمممممماله را یکممممممی را بممممممه فضمممممما بفرسممممممتی و دیگممممممری روی زمممممممین بگممممممذاری بعممممممد از دو 

ممممممی در ممممممد ت  سمممممال خواهمممممد داشمممممت ولمممممی امکمممممان دارد  10سمممممال از فضممممما ، تنهممممما  10آممممممدن دو 

 کودکی که در زمین بوده پیر شده باشد یا اینکه کل  تمد ن زمین عوض شده باشد .

  ْا ل ْم ی لْ  ک أ نَّه م ْون ه  اه ا ی ْوم  ی ر  ح    2ب ث وا إِّلَّ ع ِشیَّةً أ ْو ض 

و علممممممم پزشممممممکی در مممممممورد پیونممممممد عضممممممو ( پیممممممامبر )شممممممکافته شممممممدن سممممممینه پیممممممامبر  

در حمممممدیث صمممممحیح فرممممممود : خمممممواب بمممممودم کمممممه دو فرشمممممته پیشمممممم آمدنمممممد و سمممممینه ممممممرا اکمممممرم 

شمممممکافتنند و قلمممممبم را در آوردنمممممد و بممممما آب زممممممزم شستشمممممو دادنمممممد سمممممپ  بمممممه جمممممای اولمممممیش نسمممممب 

 ه اند.کرد

احمممممی قطممممم  و پیونمممممد عضمممممو را بمممممه راحتمممممی انجمممممام  اممممممروزه نیمممممز پزشمممممکان بممممما عممممممل جر 

مممممی دهنممممد و بمممما علممممم نیممممز اثبممممات شممممده اسممممت پمممم  چممممرا کسممممی نیسممممت ایممممن وقممممای  را انکممممار نمایممممد 

ولمممممی بمممممرای مسممممم له سممممماده شمممممکافته شمممممدن سمممممینه پیمممممامبر آن همممممم در حالمممممت خمممممواب همممممزاران بمممممار 

 دالیل دروغ می آورند .

                                                                 
 صحیح بخاری 1
کمممممممه در  روزی کمممممممه آنمممممممان برپممممممما ی رسمممممممتاخیز را ممممممممی بینیمممممممد )چنمممممممین احسممممممما  ممممممممی کننمممممممد 146سممممممموره مبارکمممممممه نازعمممممممات/ 2

 جهان ( گو ی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درن  نکرده اند و بسر نبرده اند(.
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 ال()داستان کیّ  

حضمممممممرت حمممممممارث محاسمممممممبی ممممممممی فرمایمممممممد : شمممممممخص کی مممممممال ) وزن کننمممممممده ، فروشمممممممنده ( 

از کارهممممممممای خممممممممود توبممممممممه کممممممممرد و در گذشممممممممت . دوسممممممممتش وی را در خممممممممواب دیممممممممد و پرسممممممممید 

گممممممونی از محصمممممموالت مختلفممممممی کممممممه  15خداونممممممد بمممممما تممممممو  چگونممممممه رفتممممممار کممممممرد   او گفممممممت : 

مممممهً ممممممن گذاشمممممت ، دوسمممممت او گفمممممت علمممممت چمممممه بمممممود   گفمممممت ممممممن در  وزن کمممممرده بمممممودم بمممممر ذم 

تمیمممممز نممممممودن گمممممرد و غبمممممار تمممممرازو کوتممممماهی ممممممی کمممممردم و همممممر پیمانمممممه کمممممه بممممما آن بمممممرای ممممممردم 

محصمممممولی را وزن ممممممی کمممممردم بوسمممممیله هممممممان خممممماک کممممممی  مممممرف طمممممرف ممممممن سمممممنگین مممممممی 

 آمد ، پ  به وی عذاب قبر داده شد .

شخصمممممی بمممممود کمممممه هنگمممممام احتضمممممار ممممممردم پیشمممممش رفتنمممممد و او مرت مممممب ممممممی گفمممممت دو کممممموه 

. بعممممممد از مممممممرگش عل ممممممت را از زنممممممش پرسممممممیدند گفممممممت او فروشممممممنده ای بممممممود کممممممه زیممممممر  آتممممممش

 ترازوی خود را بدون آنکه مردم بدانند سنگین می کرد.

روزی ممممممردم پمممممیش حضمممممرت ابمممممن عب ممممما  آمدنمممممد و گفتنمممممد ممممممردی ممممممرده و مممممما همممممر جممممما 

کممممه قبممممر مممممی کنممممیم مممممار سممممیاهی از آن بیممممرون مممممی آیممممد آیمممما مممممی دانممممی عل ممممت چیسممممت  فرمممممود : 

مممممم ممممممی شممممموند و اگمممممر تممممممام زممممممین را همممممم بکنیمممممد ممممممار در  هرچمممممه باشمممممد اعممممممال اوسمممممت کمممممه مجس 

مممممممی آیممممممد . بعممممممد از دفممممممن مممممممرده ، مممممممردم پممممممیش زنممممممش رفتنممممممد و در مممممممورد شمممممموهرش پرسممممممیدند 

زنممممممش گفممممممت : او فروشممممممنده جممممممو و گنممممممدم بممممممود و زمانیکممممممه بممممممرای مممممممردم گنممممممدم مممممممی کشممممممید 

 گین تر شود .مقداری خاک و کاه به آن اضافه می کرد تا کمی سن

 )نه روش فروشندگی(  

همیشممممممه قیمممممممت  – 3هممممممدفش خممممممدمت بممممممه خریممممممدار باشممممممد  – 2هرگممممممز قسممممممم نخممممممورد  – 1

کمممممماال را کممممممم و مشممممممتریش را زیمممممماد کنممممممد نممممممه اینکممممممه قیمممممممت کمممممماال را بمممممماال ببممممممرد تمممممما اینکممممممه از 

اگممممر جنسممممی کممممه مشممممتری مممممی خواهممممد و آن نباشممممد بمممما چممممرب  – 4مشممممتری هممممایش کاسممممته شممممود 

هرگمممممز نجمممممش نکنمممممد چمممممون حمممممرام اسمممممت  – 5ش را بمممممه مشمممممتری بمممممار نکنمممممد زبمممممانی جمممممن  دیگمممممر

و پیمممممممامبر اکمممممممرم )صممممممملی هللا علیمممممممه و المممممممه و سممممممملم( در حمممممممدیث صمممممممحیحش نجمممممممش را ممنمممممممو  

 کرده .
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)نجمممممش یعنمممممی اینکمممممه فروشمممممنده بممممما بممممماال بمممممردن قیممممممت ، مشمممممتری را بمممممرای خریمممممد کممممماالیش 

اگممممممر جنسممممممی را  – 7بیشممممممتر از مشممممممتری دنبممممممال محب ممممممت باشممممممد  – 6تحریممممممک و جممممممذب نمایممممممد( 

و اگمممممممر جنسممممممی را کممممممه مممممممی فروشممممممد معمممممممایبش را  – 8کممممممه مممممممی خممممممرد تعریممممممف آن را بکنممممممد 

بگویمممممد ایمممممن اسمممممت عمممممدالت کاممممممل . یمممممک روز شممممماگرد ابمممممو حنیفمممممه در فمممممروش کشممممممش همممممای ابمممممو 

حنیفمممممه تعریمممممف کمممممرده بمممممود ابمممممو حنیفمممممه پمممممول کشممممممش هممممما را کمممممال  صمممممدقه داد و گفمممممت : نبایمممممد 

فروشممممممنده نبایممممممد در دل و زبممممممانش خیانممممممت بکممممممار ببممممممرد  – 9جنسممممممها را تعریممممممف مممممممی کممممممردی م 

. 

 )اٍغراق دّّلل ها(

ل  ل رفمممممت تمممما اسمممممبش را کمممممه کممممممی پممممای لنممممم  داشمممممت بفروشمممممد. بمممممه دال  یممممک نفمممممر پمممممیش دال 

گفممممت : اگممممر از اسممممبم بممممرای جممممذب بیشممممتر مشممممتری زیمممماد تعریممممف کنممممی پولممممت را زیمممماد مممممی کممممنم 

ل پمممممول را گرفمممممت شمممممرو  بمممممه تبلیمممممغ اسمممممب کمممممرد و  داد کشمممممید ای ممممممردم بیایمممممد اسمممممبی . وقتمممممی دال 

بمممممرای فمممممروش دارم کمممممه ممممممادرش اصمممممیل اسمممممت ، بمممممدنش سمممممبک ممممممی باشمممممد و تنمممممد ممممممی دود و کمممممم 

اسممممتحراحت مممممی کنممممد و زیمممماد کممممار مممممی کنممممد و کممممم مممممی خممممورد و زیمممماد مممممی دود . نممممیم سمممماعت 

ل را خوردنممممممد و بممممممر سممممممر اسممممممب جممممممم   بعممممممد جمع یممممممت بسممممممیار زیممممممادی فریممممممب دروغ هممممممای دال 

ل را شممممممنید شممممممدند وقتیکممممممه صمممممماحب  اسممممممب جمع یممممممت جممممممم  شممممممده را دیممممممد و تعریممممممف هممممممای دال 

ل رفممممت و گفممممت : غلمممممط کممممردم م مممممن اسممممبم را نمممممی فروشممممم بممممما  بسممممیار تحریممممک شممممد و پممممیش دال 

ایممممن تعریممممف هممممایی کممممه تممممو از اسممممبم کممممردی فکممممر نمممممی کممممنم اسممممبی بهتممممر از اسممممب مممممن پیممممدا شممممود 

. 

 )بال و مصیبت( 

مصمممممیبت م تمممممو کمممممه در مقابمممممل سمممممختی  از وقتیکمممممه بمممممه دنیممممما آممممممدی ممممممی گمممممویی مصمممممیبت م

 های انسانهای بزرگ و پیامبران ، دچار مصیبتی نشدی م

پیممممممامبر اکممممممرم )صمممممملی هللا علیممممممه و الممممممه و سمممممملم( مممممممردم را بممممممه طممممممرف خممممممدا دعمممممموت مممممممی 

ه شممممممعب ابوطالممممممب سممممممه سممممممال محاصممممممرهً اقتصممممممادی کردنممممممد و  کممممممرد سممممممرش را شکسممممممتند، در در 

مممممممه بیمممممممرونش کردنمممممممد و از فمممممممرط گرسمممممممنگی بمممممممرگ و ریشمممممممهً درختمممممممان را ممممممممی خممممممم ورد ، از مک 
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دنممممدانهای مبممممارکش را شکسممممتند ، بممممه همسممممر پاکممممدامنش تهمممممت بممممی غف تممممی زدنممممد کممممه هنمممموز هممممم 

بمممممماقی اسممممممت ، هفتمممممماد نفممممممر از یمممممماران بمممممما وفممممممایش و حاف ممممممان قممممممرآن را شممممممهید کردنممممممد ، اکثممممممر 

فرزنممممممدانش در سممممممنین کممممممودکی فمممممموت کردنممممممد ، از فممممممرط گرسممممممنگی برخممممممی اوقممممممات سممممممن  بممممممه 

و ممممممماه همممممما از خانممممممه اش دود بممممممر نمیخواسممممممت و بممممممه جممممممای حلممممممیم ، نممممممان  شممممممکمش مممممممی بسممممممت

ممممما بزرگتمممممرین درد و سمممممختیش ،فکمممممر  خشمممممک ممممممی خمممممورد و ممممممی گفمممممت : حلمممممیم ممممممی خمممممورم و ام 

و انممممدوه بممممه عاقبممممت انسممممان همممما بممممود چممممرا کممممه او رحمتممممی بممممرای عالمیممممان بممممود و تشممممنه هممممدایت و 

 نجات بنی آدم بود.

ون پاالیشمممممگاه روحنمممممد اگمممممر پیمممممامبر ع مممممیم مشمممممکالت و سمممممختی هممممما بمممممد و تلمممممخ نیسمممممتند چممممم

ممممماًن دچمممممار ایمممممن هممممممه سمممممختی هممممما نممممممی شمممممد هرگمممممز روحمممممش تصمممممفیه نممممممی شمممممد و واالمقمممممام  الش 

 پروش نمی یافت.

و اما قبل از او ذکریا راکشتند یحیی را سربریدند موسی را تبعید کردند ابراهیم رابه آتش انداختند و 

عد از پیامبر عمر به خون غلتید عثمان ترور شد و علی خنجر پیامبران بنی اسرا یل را تکه تکه کردند و ب

ه را شل الق زدند.خورد   وا م 

    نَّا و  ه ْم ّل  ی ْفت ن ون   أ ک وا أ ْن ی ق ول وا آم  ِسب  النَّاس  أ ْن ی تْر    1 ح 

آیمممما مممممردم گمممممان کردنممممد همینکممممه بگوینممممد ایمممممان آوردیممممم بممممه حممممال خممممود رهمممما مممممی شمممموند و 

 نمی شوند  دیگر آزمایش

یکمممممممی از نمونمممممممه همممممممای ثابمممممممت قمممممممدمی  و رنممممممم  کشمممممممیدگان بمممممممرای دیمممممممن ، تمممممممابعی جلیمممممممل 

ممممماج بمممممن یوسمممممف  القمممممدری بنمممممام سمممممعید بمممممن جبیمممممر اسمممممت . زمانیکمممممه ایمممممن بزرگممممموار را پمممممیش حج 

ممممماج بممممما اینکمممممه اسمممممم سمممممعید را ممممممی دانسمممممت  آوردنمممممد بممممما شمممممجاعت تممممممام در مقمممممابلش ایسمممممتاد و حج 

ممممما تمممممو شمممممقی بمممممن ک سمممممیر ) اسممممممش را پرسمممممید ، فرممممممود : سمممممعید بمممممن ج ممممماج گفمممممت : ام  بیمممممر . حج 

یعنممممی پسممممر شکسممممته ( هسممممتی . فرمممممود :مممممادرم هنگممممام نممممام گممممذاری بممممه ایممممن نممممام از تممممو آگمممماه تممممر 

ممممماج بممممما عصمممممبانی ت گفمممممت : تمممممو و ممممممادرت همممممر دو بمممممدبخت هسمممممتید . سمممممعید بمممممن جبیمممممر  بمممممود . حج 

                                                                 
. یعنممممممی ) آیمممممما مردمممممممان گمممممممان بممممممرده انممممممد همممممممین کممممممه بگوینممممممد ایمممممممان آورده ایممممممم او بممممممه یگممممممانگی خممممممدا و  2سمممممموره عنکبمممممموت / 1

 مممممایف و رنجهممممما و سمممممختیها ی کمممممه بایمممممد رسمممممالت پی مبمممممر اقمممممرار کمممممرده ایمممممم( بمممممه حمممممال خمممممود رهممممما ممممممی شممممموند و ایشمممممان ) باتکمممممالیف و و
 در راه آ ین آسمانی تحمل کرد(  زمایش نمیگردند م(
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ممممماج گفمممممت : بخمممممدا قسمممممم ز نمممممدگیت را فرممممممود : بمممممدبخت کسمممممی اسمممممت کمممممه اهمممممل دوزخ باشمممممد . حج 

مممممی سمممموزانم . سممممعید فرمممممود : اگممممر فکممممر کممممنم کممممه زنممممدگی و مممممرگم بدسممممت توسممممت پمممم  تممممو را 

ممممماج گفمممممت : اگمممممر راسمممممت ممممممی گمممممویی چمممممرا از دسمممممتم فمممممرار ممممممی  خمممممدای خمممممود دانسمممممته ام . حج 

 کردی   سعید بن جبیر فرمود :                                  

   ْرت ا ِخْفت ک ْم  ف ف ر   . 21شعرا /    ِمْنک ْم ل مَّ

اج گفت : شیوه مردنت را انتخاب کن م سعید فرمود : تو  آنگاه که مثل موسی ترسیدم فرار کردم . حج 

اج گفت : تو را طوری خواهم  انتخاب کن چون هر طوریکه مرا بکشی آنگونه نیز کشته می شوی محج 

می  تباه کردی و آخرتت را تباهکشت که قبل از تو کسی اینچنین نکشته ام . سعید فرمود : تو دنیای مرا 

اج به نگهبانان گفت : منت ر چه چیزی هستید فوری او را بگیرید وقتی نگهبانان او را کشان  نمایم . حج 

اج گفت : برای چه می خندی   سعید فرمود : به گستاخی  کشان می بردند ، سعید بن جبیر می خندید . حج 

اج گفت : سرش را بزنید . سعید فرمود : مرا به طرف تو نسبت به خدا و صبر خداوند نسبت به تو  م حج 

قبله برگردانید ، رو به قبله ایستاد و فرمود : پروردگارا همانطور که می دانی از مسلمانان هستم و از 

اج با عصبانی ت گفت : رویش را از قبله برگردانید .   مشرکان نیستم . حج 

ْشِرق  و   و   سعید فرمود :  ِ اْلم  َّ ِ  ِ ْجه  ّللاَّ لُّوا ف ث مَّ و  ا ت و  ْغِرب  ف أ ْین م   115بقره /  اْلم 

اج گفت : صورتش را به روی زمین کنید . سعید فرمود :  احج  ا  ِمْنه  ا ن ِعید ک ْم و  ِمْنه  ل ْقن اک ْم و  فِیه  خ 

ى ةً أ ْخر  ک ْم ت ار   55طه /   ن ْخِرج 

ممممماج گفمممممت : سمممممرش را ببریمممممد . سمممممعید شمممممهید شمممممد در حالیکمممممه از زبمممممانش قمممممرآن  سمممممپ  حج 

مممماج کممممابو  هممممای وحشممممتناک  جمممماری مممممی شممممد و هممممر شممممب بعممممد از شممممهادت سممممعید بممممن َجبیممممر حج 

مممممی دیممممد و مممممی گفممممت : بممممرای چممممه مممممن  ممممالم سممممعید بممممی گنمممماه را کشممممتم . حضممممرت ابممممو عبیممممده 

اح از رسمممممول خمممممدا سممممموال کمممممرد بزرگتمممممرین و افضمممممل تمممممرین کمممممار نمممممزد خمممممدا چیسمممممت    بمممممن جمممممر 

اسممممت کممممه بممممروی پممممیش پادشمممماه و یمممما رهبممممر  ممممالم و بممممه او انتقمممماد و نصممممیحت کنممممی فرمممممود: ایممممن 

 و بدانیکه تو را خواهد کشت.
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ای مردم شکیبا باشید تمام دنیا و ما فیها رن  و زحمت است و خالف آن نا ممکن است و هیچ نعمتی 

ل ْقن ا  ل ق دْ  اشت رار دنیست که کنار آن رن  و مصیبتی نباشد ، هیچ گشایشی نیست مگر آنکه قبل تنگنایی ق خ 

ْنس ان  فِي ک ب ٍد    1اْْلِ

ممممز آنکممممه خداونممممد آنممممرا بمممما زحمممممت کشممممیدن مخلمممموط کممممرده ،  هممممیچ عملممممی در دنیمممما نیسممممت ج 

بممممممه دنیمممممما آوردن بچممممممه مسمممممماوی رنمممممم  کشممممممیدن مممممممادر و دلهرگممممممی پممممممدر اسممممممت و پیممممممامبر اکممممممرم 

تبممممه شممممهید معنمممموی فرممممموده هممممر ممممماری کممممه درد زایمممممان را تحمممممل کنممممد و بممممر آن صممممبر نمایممممد ر

، کسمممممب و درآممممممد مسممممماوی تلمممممف انمممممرژی و ریخمممممتن عمممممرق از پیشمممممانی   2بمممممه او داده ممممممی شمممممود

اسمممممت ، لمممممذ ت در پمممممر خممممموری مسممممماوی بیمممممماری همممممای معمممممده و  رفمممممتن بمممممه بیمارسمممممتان هممممما اسمممممت 

، لمممممذ ت بمممممردن ، هممممممراه خمممممانواده نیسمممممت چمممممون روزی مرگمممممی کمممممه در کممممممین اسمممممت هممممممه آنهممممما 

کنممممد و خمممماطرات تلممممخ و شممممیرین آنهمممما را بجمممما مممممی گممممذارد  را یکممممی پمممم  از دیگممممری شممممکار مممممی

. پممممم  روزی خممممممود را طبممممممق مممممموازین شممممممرعی بدسممممممت آوردیممممممد ، ریاکمممممار لباسممممممش پمممممماک اسممممممت 

ممممما قلمممممبش نجممممم  اسمممممت ، لبممممما  ریممممما را در بیاوریمممممد و ع ریمممممان شممممموید تممممما خداونمممممد متعمممممال لبممممما   ام 

 تقوا و اخالص را به شما بپوشاند .

ی شیشممممممه وجممممممود دارد و تممممممو از آن بممممممی خبممممممری و وای برتممممممو در ل قمممممممه هایممممممت ریممممممزه همممممما

تمممممو از روی آز و شمممممهوت نفممممم  ، آن را ممممممی خممممموری و بعمممممد از سممممماعتی ممممممی فهممممممی کمممممه معمممممده 

 ات پاره پاره شده م

ه در غممممممذایت مخلمممممموط مممممممی کنممممممی در  ه ذر  وای برتممممممو چممممممرا حممممممرام یمممممما اممممممموال ایتممممممام را ذر 

یم ماننممممد خمممموردن تک ممممه حالیکممممه از آن بمممما خبممممری آیمممما نمممممی دانممممی خمممموردن مممممال حممممرام و مممممال یتمممم

 های آتش می باشد .

نفممممم  خمممممود را بممممما تازیانمممممهً گرسمممممنگی تنبیمممممه کمممممن و از لذایمممممذ بممممماردار و دلمممممت را بممممما تازیانمممممه 

خمممممموف بممممممزن و از غیممممممر هللا بمممممماز دار و ایممممممن را بدانکممممممه روزهً زاهممممممد خممممممودداری از خمممممموردن و 

ا و آشممممممامیدن اسممممممت افطممممممارش بمممممما غممممممذا و آب اسممممممت و روزهً عممممممارف خممممممودداری از غیممممممر خممممممد

                                                                 
 . یعنی) به راستی ما انسان را درسختی خلق کردیم(.4سوره بلد/ 1
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دنیاسمممممت و افطمممممارش بممممما لقمممممای هللا اسمممممت و ممممممًومن در دنیممممما غریمممممب اسمممممت و منمممممافق در آخمممممرت 

غریممممممب اسممممممت ، روح مممممممًومن بممممممزرگ اسممممممت و لهممممممذا دنیمممممما بممممممرایش کوچممممممک و زنممممممدان اسممممممت و 

 روح منافق کوچک و خوار است و لهذا دنیا برایش وسی  و بهشت می باشد .

 ) تاثیر الوان ( 

انسمممممان ممممممی گذارنمممممد ، بطوریکمممممه همممممر کممممم  کمممممه بمممممر رنگهممممما تممممماثیر بسمممممزایی بمممممر زنمممممدگی 

 این تاثیرها آگاهی داشته باشد می تواند خود را به شیوه های مختلف درمان کند .

روانشاسمممممممی بنمممممممام اردشمممممممام ممممممممی گویمممممممد : رنممممممم  قرممممممممز احسممممممما  گرمممممممما را در انسمممممممان 

تحریمممممک ممممممی کنمممممد و رنممممم  آبمممممی احسممممما  سمممممرما را بمممممر انسمممممان ممممممی آورد و رنممممم  زرد انسمممممان 

ه حرکمممممممت ممممممممی کنمممممممد و رنممممممم  سمممممممیاه احسممممممما  سمممممممکون و نممممممماراحتی را در انسمممممممان را وادار بممممممم

 بوجود می آورد و رن  سفید رن  سبکی و بی گناهی است .

سسسسسسسوه ا  :»دیمممممممفرما یمممممممم حشیصمممممممح ثیهللا وسممممممملم( در حمممممممد هیممممممماکمممممممرم صمممممممل عل امبریمممممممپ أ ْلبِس 

سسسسسا امسسسسسواتکم مردگمممممان وبممممما آن  دیرا بمممممر زنمممممدگانتان بپوشمممممان دی: لبممممما  سمممممف1« احیسسسسساکم و  کفنسسسسسوا فِیه 

 .دیخود را کفن کن

خواهمممممد روح  یاسمممممت کمممممه خداونمممممد مممممم نیمممممباشمممممد ا دیسمممممف دیمممممکمممممه کفمممممن با یلمممممیاز دال یکمممممی 

 یاهیودور از گنمممممماه وسمممممم دیماننممممممد کفممممممن، سممممممف پروردگممممممارش یانسممممممان هنگممممممام بازگشممممممت بممممممه سممممممو

 باشد.

بهشمممممت بکمممممار بمممممرده  فیتوصممممم یبمممممرا شمممممتریاز آن ب میوامممممما رنممممم  سمممممبز کمممممه قمممممرآن کمممممر 

 است

   تَِّ ئِین  ع ْبق ِرّيٍ ِحس انٍ م  ع  ْضٍر و  ٍف خ  ْفر   . 76الرحمن/ ل ى ر 

 سممممممبز یپارچممممممه همممممما نیبمممممماتریوز نیزده انممممممد کممممممه بمممممما بهتممممممر هیممممممتک ییبممممممر تختهمممممما انیبهشممممممت

  شده است.  دهیچیپ

                                                                 
 .2/جنیالعلوم الد اءیاح 1
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.... چممممممون رنمممممم  رهیممممممسممممممبز لبمممممما  و غ ی: درختممممممان سممممممبز،حورهااتیممممممآ گممممممریوانمممممموا  د

رنممممم  تختهممممما وجمممممراح  زیمممممن مارسمممممتانیدر ب یکنمممممد وحتممممم یمممممم کیمممممسمممممبز عشمممممق ومحبمممممت را تحر

 باشد. یزود تر از رن  سبز م یشفا یها برا

. اهی: پمممممل سمممممیعنمممممی« ریمممممبمممممالک فرا» وجمممممود دارد بنمممممام یپلممممم  یانگلممممم تخمممممتیدر لنمممممدن پا -

 یشممممممده بودنممممممد ولمممممم ریسمممممم یبودکممممممه از زنممممممدگ ییاز انسممممممانها یاریبسمممممم یپممممممل محممممممل خودکشمممممم نیمممممما

عشمممممق  کیمممممعلمممممت تحر بمممممه «ریمممممفرا نیقمممممر» دانشممممممندان رونشمممممنا  بممممما زدن رنممممم  سمممممبز بمممممه پمممممل

 یبمممممه زنمممممدگ لیممممموم افمممممتیکممممماهش  هایخودکشممممم یومحبمممممت در وجودشمممممان بمممممه شمممممکل قابمممممل تممممموجه

 افتی شیافزا

 )خواص رنگ ها(

 ادیممممممباشممممممد وطممممممول ممممممموج رنمممممم  قرمممممممز ز یممممممم 445ی: فرکممممممان  رنمممممم  آبممممممیآبمممممم رنمممممم 

 یاحسممممما  سمممممرما ونممممماراحت یبمممممرا یدارد. رنممممم  آبممممم یاسمممممت ورنممممم  سمممممبز طمممممول مممممموج متوسمممممط

 یاسمممممت چمممممون انمممممرژ یعمممممال اریمبمممممارزه بممممما چشمممممم زخمممممم بسممممم یاسمممممت وبمممممرا دیممممممف یعصمممممب یهممممما

 برعک  رن  قرمز. د،ینما یم یساتر شده از چشم حسودان را خنث یمنف یها

 میشمممممود قمممممرآن کمممممر یمممممم یحممممماالت روحمممممان جمممممادیوا ییخوشمممممرو جمممممادیزرد: باعمممممث ا رنممممم 

 نموده است. یکننده چشم ها معرف رهیرن  زرد را مسرت بخش وخ

 کننده عشق و محبت است. کیشاد کننده وتحرسبز: قاط  فشار خون و رن 

 مارسمممممممتانهایو ب یوکمممممممادر پزشمممممممک کروبهمممممممایم زاننمممممممدهیوگر ی: عالممممممممت پممممممماکدیرنمممممم  سمممممممف 

دارد واز  یپوشمممممد صمممممداقت خاصممممم یمممممم دیلبممممما  سمممممف کهیباشمممممد وکسممممم یمممممم دیاز رنممممم  سمممممف زیمممممن

 دورغ گفتن دور است.

 یسممممممجن یرویممممممومحممممممرک ن یانممممممرژ نممممممدهیدهنممممممده فشممممممارخون وافزا شیقرمممممممز: افممممممزا رنمممممم 

 یگممممممردش خممممممون در رگهمممممما  یبممممممدن وگممممممرم کننممممممده آن بممممممه علممممممت تسممممممر سمممممممیبخممممممش متابول رویممممممون

کننمممممد  یمممممم هیهممممما توصممممم یفروشممممم چیسممممموپر مارکتهممممما وسممممماندو یبمممممدن اسمممممت. و روانشناسمممممان بمممممرا

 یجمممممذب مممممم یرا فمممممور یقرممممممز مشمممممتر رنممممم  چمممممون نمممممدیکمممممه از رنممممم  جمممممذاب قرممممممز اسمممممتفاده نما
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شممممود.  یم شمممملوغ شممممدن داخممممل م ممممازه ممممموباعممممث عممممد دیممممنما یهممممم از م ممممازه دفمممم  ممممم یکنممممد وفممممور

 باشد. یزخم ومخملک م ،یپوست یهایماریمداوا کننده ب 570رن  قرمزباطول موج

 اهیکراهممممممت دارد. رنمممممم  سمممممم دنشی: کممممممه از ن ممممممر شممممممر  مقممممممد  اسممممممالم پوشمممممماهیسمممممم رنمممممم 

 است. یجوان یروهایوسست کننده بدن ون تیکنده فعال

وعمممممممروق  هیمممممممد وقلمممممممب، رباشممممممم یمممممممم یقمممممممو ییایمیاشمممممممعه الکتروشممممممم یبمممممممنفش: دارا رنممممممم 

 دهد. یم نیرا تسک یعصب یها یکند وناراحت یبدن را مقاوم تر م

اکثممممممر  یبممممممرا یکننممممممده، آرام بخممممممش ومسممممممکن قممممممو کیمممممم: اشممممممتها آور، تحرینممممممارنج رنمممممم 

 1باشد. یدردها م

 )خنده(

 یکممممممردن نممممممم هیممممممهرگممممممز آنکمممممم  را باگر یکنمممممم یفراممممممموش ممممممم دنیممممممرا کممممممه بمممممما خند یکسمممممم

در خلممممموت  هیمممممو گر رانمممممدیم یاسمممممت وقهقمممممه دل را مممممم انطی. خنمممممده از شمممممیفرامممممموش منممممم یتممممموان

کمممممنم  ی: تعجمممممب ممممممدیمممممگو یمممممم یگردانمممممد. حضمممممرت حسمممممن بصمممممر یخمممممدا دل را روشمممممن مممممم یبمممممرا

کنمممممممد در  یمممممممم قمممممممهقه کهیاوسمممممممت واز کسممممممم یجهمممممممنم جلمممممممو کمممممممهیخنمممممممده در حال یمممممممم کهیاز کسممممممم

 اوست یرو شیمرگ پ کهیحال

بمممممممر  یوا دیمممممممفرما یمممممممم حشیصمممممممح ثیهللا وسممممممملم( در حمممممممد هیممممممماکمممممممرم صمممممممل عل امبریمممممممپ

 2براو. یبراو وا یبزند تا مردم بخندند وا یبه دورغ حرف کهیکس

خندانممممممد  یکنممممممد وممممممم یممممممم یشمممممموخ کهی: کسممممممدیممممممفرما ی)کممممممرم هللا وجممممممه( مممممممیحضممممممرت عل 

فرممممممود: همممممرک  کمممممه   یشمممممود. حضمممممرت عممممممر بمممممه احنمممممف بمممممن قممممم یمممممم دهیممممماز عقلمممممش بر یکمممممم

را  یارشمممممود، همممممرک  کممممم یمممممم ریمممممکنمممممد حق یهمممممرک  شممممموخ گمممممردد،یکمممممم م بمممممتشیه خنمممممددب ادیمممممز

شممممممود  یحممممممرف بزنممممممد خمممممموارم ادیممممممشممممممود وهممممممرک  ز یانجممممممام دهممممممد بمممممما آن مشممممممهور ممممممم ادیممممممز

 بد نام است. شهیوشخص خوار هم

                                                                 
 .یبابک محمود فی/ تالیدکتر شفابخش/ بخش رن  درمان 1
 .یترمذ حیصح 2
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ا   ان وا ی ْ ِسب ون    قوله تعال:  اًء بِم  ز  ْلی ْب  وا   ثِیًرا ج   1ف ْلی ْضح   وا ق ِلیاًل و 

 خنده( ی)مرض ها

در نممممزد خداونممممد  -1شممممود  یتال ممممممبمممم ریممممز یوبمممما قهقهممممه بخنممممدد بممممه آفتهمممما ادیممممکممممه ز یکسمممم

باعمممممث گمممممم شمممممدن  -3کننمممممد یمممممم دایمممممکودکمممممان وجممممماهالن بمممممراو جمممممرات پ -2شمممممود یمقمممممدار مممممم یبممممم

گمممممردد  یخنمممممدد نصمممممف عملمممممش گمممممم مممممم یمممممم یعمممممالم کمممممهیآممممممده وقت ثیشمممممود ودر حمممممد یعلممممممش مممممم

 هیممممباعممممث گر ایممممدر دن ادیممممخنممممده ز -5رود یممممم نیمممممرگ وذکممممر خممممدا از بمممم ادیمممم ادیممممبمممما خنممممده ز -4

خندنمممممد وگنممممماه آنهممممما بعمممممد از خودشمممممان بمممممه گمممممردن  یمممممم گمممممرانیاز خنمممممده او د -6شمممممود یمممممم آخمممممرت

: همممممرک  دیمممممفرما یمممممم حشیصمممممح ثیهللا وسممممملم( در حمممممد هیممممماکمممممرم صمممممل عل امبریممممماسمممممت. پ یاولممممم

 ممممممالیپا شیآبمممممرو -2ردیمممممم یقلمممممبش مممممم -1شمممممود یبخنمممممدد بمممممه ده عقوبمممممت دچمممممارم همممممودهیوب ادیمممممز

 زیممممممورد سمممممت -5د گمممممرد یمممممم اکخداونمممممد غضمممممبن -4شمممممود یخوشمممممحال مممممم طانیشممممم -3گمممممردد یمممممم

از  نیاهممممل آسمممممان وزممممم -7ردیممممگ یفرشممممتگان قممممرار ممممم نیمممممورد نفممممر -6ردیممممگ یمممممردم قممممرار ممممم

هللا وسممممملم( در  هیمممممصمممممل عل امبریمممممپ -9کنمممممد یرا فرامممممموش مممممم زیمممممهممممممه چ -8شممممموند یاو متنفمممممر مممممم

 یومفتضممممممممح ممممممممم ریممممممممحق امممممممممتیودر روز بممممممممزرگ ق -10گردانممممممممد  یبرممممممممم یاز او رو امممممممممتیق

  2.شود

ْجسسسسسسهِ  » دیممممممفرما یه( ممممممم)کممممممرم هللا وجممممممیحضممممممرت عل سسسسسساِء اْلو  احِ ت سسسسسسْذه ب  بِم   .« کثسسسسسسرة اْلِمسسسسسسز 

سسسسسْیط اِن و   » :دیمممممفرما یبمممممرد. وبممممماز مممممم یشمممممخص را مممممم یآبمممممرو ی: شممممموخیعنمممممی القهقسسسسسة مسسسسسي الشَّ

سسسسسم  ِمسسسسسْن ّللاَِّ  اسمممممت وتبسمممممم از جانمممممب خداونمممممد  طانی: خنمممممدء هممممممراه بممممما قهقمممممه از شمممممیعنمممممی «  التَّب سُّ

 است. 

                                                                 
در آن جهممممممان(  دیممممممبخندنممممممد و )اممممممما الزم اسممممممت بداننممممممد کممممممه با یجهممممممان براثممممممر مسممممممخره کممممممردن مومنممممممان( انممممممدک نیمممممم)بگممممممذار درا 1

 کنند. یاست که م یکارها  یجزا نیکنند، ا هیگر اریبس
 .یبابک محمود فی/ تال1392معالجه اخالق/ج دوم 2
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 )رزق( 

 سسسسسسسس تِسسسسسسسسین  إِنَّ ّللاَّ  ه  ِة اْلم  اق  ذ و اْلق سسسسسسسسوَّ زَّ دهنممممممممده وصمممممممماحب قممممممممدرت  یخداونممممممممد روز -و  السسسسسسسسرَّ

ْیسسسسسث  ّل    وقممممموت اسمممممت. ْقسسسسسه  ِمسسسسسْن ح  کنمممممد رزقمممممش را  یکمممممه گممممممان نمممممم یقمممممیاز طر -  ی ْحت ِسسسسسسب  ی ْرز 

 نمرده است. یاز گرسنگ یوانیح چیرساند. بدون شک ه یم

کاشمممممف شمممممد) از کجممممما  نکمممممهیطالمممممب شمممممد) کمممممه از خداسمممممت( نمممممه ا دیمممممرزق با یدر جسمممممتجو

اِسسسسسسب   »شمممممد: دهیطالمممممب)کرم هللا وجمممممه( پرسممممم یبمممممن ابممممم ی(. از حضمممممرت علمممممدیمممممآ یمممممم کیسسسسسف ی ح 

ل سسسسسسيَّ کثسسسسسسرتهم  َ  ع  ْلسسسسسس  یمحاسممممممبه ممممممم ادنممممممدیچگونممممممه خداونممممممد مخلوقمممممماتش را بمممممما آنکممممممه ز «؟ّللاَّ  اْلخ 

 یرزقشممممممان را ممممممم ادنممممممدی: همانگونممممممه کممممممه زیعنممممممیکثرتهم: یعلمممممم رزقهمیممممممکنممممممد  فرمممممممود: کممممممما 

ل سسسسسسيَّ کثسسسسسسرتهم  »: دندی. بمممممماز پرسممممممرسمممممماند َ  ع  ْلسسسسسس اِسسسسسسسب  ّللاَّ  اْلخ  چگونممممممه مخلوقمممممماتش را  «؟کیسسسسسسف ی ح 

ْون ه مْ »  نممممممد یب یکنممممممد بمممممما آنکممممممه آنهمممممما را نممممممم یمحاسممممممبه ممممممم ْم و  ّل  ی سسسسسسر  ْون ه   -«  ف ِقیسسسسسسل  کمسسسسسسا ی سسسسسسر 

 1.رساند  یرزقشان را م دهیفرمود: همانطور که ند

کممممممه  یرزقمممممم -2یدو یکممممممه دنبممممممالش ممممممم یرزقمممممم -1الممممممرزق رزقممممممان. رزق دو نممممممو  اسممممممت

. دیممممافتممممد تمممما جممممانش را بربا یگممممردد مممممرگش دنبممممالش ممممم ایممممدود. هممممر کمممم  طالممممب دن یدوبنالممممت ممممم

 افتد تا رزقش را برساند. یدنبالش م ایوهرک  دنبال آخرت باشد دن

جممممممان  یعروسمممممم یوارد شممممممده بممممممه تاالرهمممممما ایممممممهنگممممممام راه رفممممممتن   کهیکسممممممان ارندیبسمممممم – 

 ریممممبمممموده کممممه در زلممممزل بممممم ز زیممممن یوکسمممم نممممد،ده یاز دسممممت ممممم یسممممکته معمممممول کیممممخممممود را با

 .ردیگذارد که بم یساند ونم یخداوند رزقش را م یماند ول یآوار چهل شبانه روز م

از  یخمممممزا نش بمممممه هممممممه ببخشمممممد بممممممار ذره ا یایممممماسمممممت کمممممه اگمممممر از در  یخداونمممممد کسممممم -

خمممممرا نش همممممم نبخشمممممد بممممماز بمممممه مقمممممدار  یزیمممممچ یشمممممود واگمممممر بمممممه کسممممم یمقمممممدار خمممممزا نش کمممممم نمممممم

  .شودیافزوده نم یزیچ

                                                                 
 236نه  البالغه/ صفحه 1
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 یزنممممممممدان یرا در خانممممممممه ا ی: اگممممممممر کسممممممممدندی)کممممممممرم هللا وجممممممممه( پرسممممممممیاز حضممممممممرت عل 

 قیمممممرسمممممد  فرممممممود: از طر یرزقمممممش چگونمممممه مممممم نمممممدببند شیمممممکننمممممد ودر وپنجمممممره هممممما را بمممممر رو

 .راندیم یرا نم یتا خدا نخواهد کس یعنیمرگشم 

بدهممممممد  یبممممممه او زبممممممان  السممممممالم( از خداونممممممد خواسممممممت کممممممه هی)علمانیحضممممممرت سممممممل یروز

او قبممممول شممممد سممممپ  از خداونممممد خواسممممت کمممممه  یدعممممما نیممممرا خمممموب بفهمممممد، ا وانمممماتیکممممه زبممممان ح

. خداونممممممد دیممممممرا بممممممه ناهممممممار دعمممممموت نما اتدهممممممد وهمممممممه موجممممممود بیممممممبممممممزرگ را ترت یمهمممممممان

اسمممممرار کمممممرد. سمممممرانجام خداونمممممد  مانیتمممممو خمممممارج اسمممممت، امممممما سمممممل طمممممهیکمممممار از ح نیمممممفرممممممود: ا

 .خواسته اش را قبول نمود

 وانمممممممممماتیداد تمممممممممما ار همممممممممممه ح بیممممممممممرا ترت یبزرگمممممممممم یمهمممممممممممان مانیحضممممممممممرت سممممممممممل – 

 شممممممدخممممممارج  ایمممممماز در یوموجممممممودات اسممممممتقبال الزم را بممممممه عمممممممل آورد، ناگهممممممان نهنمممممم  بزرگمممممم

بممممممما  مانیعمممممممذاها خمممممممود را پمممممممرت کمممممممرد وتممممممممام غمممممممذاها را قمممممممورت داد. حضمممممممرت سمممممممل یوبسمممممممو

از کممممممرد وگفممممممت نهنمممممم  زبممممممان بمممممم  یمهمانهمممممما را خممممممورد ی: چممممممرا همممممممه غممممممذاهادیتعجممممممب پرسمممممم

را کمممممه  ییغمممممذاها نیمممممکمممممرده وا نیسمممممه قمممممورت غمممممذا معممممم یممممممن روز یخداونمممممد عمممممالم اسمممممت وبمممممرا

 یبممممماق گمممممریقمممممورت د میقمممممورت از سمممممه قمممممورت مممممن بمممممود  وهنممممموز دو و نممممم میمممممن خممممموردم تنهممممما نممممم

 مانده است

توانممممممد  یمتعمممممال نمممممم یجمممممز خممممممدا یکسممممم دیممممممالسمممممالم( در آنجمممممما بمممممود کمممممه فهم هی)عللمانیسممممم

 رزق موداتش را برساند.

تخمممممم  18000کنمممممد کمممممه همممممر شمممممش مممممماه  یکممممم یهممممما زنمممممدگ انو یمممممدر اق یمممممماه ینممممموع – 

 مییوجمممممممود دارد کمممممممه اگمممممممر دقمممممممت نمممممممما ینمممممممو  مممممممماه 18000اهمممممممایگمممممممذارد و در داخمممممممل در یمممممممم

اسممممممت. در  شممممممتریب نیکممممممره زممممممم یرو یانهاتمممممممام انسمممممم تیمممممماز جمع ینممممممو  ممممممماه 100تیممممممجمع

مممممرد  نکممممهیا ایمممم اوردیممممب ایممممتوانممممد بممممه دن یدو بچممممه فقممممط ممممم ایمممم کیمممم مممممامیانسممممان هنگممممام زا کممممهیحال

انسممممممانها در  تیمممممتواننمممممد بچمممممه دار شمممممموند وجمع یوزن نمممممازا اسممممممت وتممممماآخر عمرشمممممان نممممممم میعقممممم

 تعداد را به خود اختصاص داده است. نیموجودات کمتر انیجهان در م

خداونممممممد  تیممممممدهممممممد کممممممه در مممممممورد رزاق یانسممممممان بممممممه خممممممود اجممممممازه ممممممم هپمممممم  چگونمممممم – 

 کیممممممتار هیممممممرزق انسممممممان را در داخممممممل سممممممه ال چممممممرا کممممممه خداونممممممد دیممممممشممممممک نما یمتعممممممال ذره ا



 قرصهای معنوی  
 

 119 

 نیزمممممم یو سمممممالم رو حیکمممممه صمممممح  یرسممممماند پممممم  چگونمممممه ممکمممممن اسمممممت رزق انسمممممان یرحمممممم مممممم

 کند را نرساند م   یحرکت م

 به رزق( دهیمردم در عق ی)دسته بند

 شوند: یم میبه رزق به چهار دسته تقس دهیدر عق مردم

گمممممممروه  نیمممممممر اسمممممممت. اکننمممممممد کمممممممه رزق هممممممممان کسمممممممب وکممممممما یگمممممممروه اول گممممممممان مممممممم - 1

کننمممممد کمممممه رزق دهنمممممده همممممم خداسمممممت وهمممممم کسمممممب  یگمممممروه دوم گممممممان مممممم – 2کمممممافران هسمممممتند. 

 گروه مشرکان هستند. نیوزور بازو ا

خممممممود شمممممممک  دهیممممممبمممممممه عق یکممممممم یرزق دهنمممممممده خداسممممممت ولمممممم نممممممدیگو یممممممم یعممممممده ا – 3

دارنمممممممد کمممممممه رازق تنهممممممما  دهیمممممممو گمممممممروه چهمممممممارم عق -4گمممممممروه منافقمممممممان هسمممممممتند.  نیمممممممداردنمممممممد. ا

 گمممممروه نیمممممدسمممممته مومنمممممان هسمممممتند کمممممه احسمممممنت بمممممه ا نیمممممت وکسمممممب سمممممبب رزق آنهاسمممممت اخداسممممم

   سسسسسد ون سسسسسا ت وع  م  سسسسسْم و  اِء ِرْزق    سسسسسم  فِسسسسسي السَّ شمممممما در آسممممممانها اسمممممت وآنچمممممه بمممممه شمممممما  یزو رو  1 و 

 شود. یوعده داده م

بمممممما  نیدر زممممممم یمهممممممم اسممممممت چممممممون زنممممممدگ اریبسمممممم ایممممممبممممممه خممممممدا در دن حیاعتقمممممماد صممممممح – 

 یممممممردم بممممما وجمممممود اسمممممت و وجمممممود انسمممممان هممممممراه بممممما روح اسمممممت وزنمممممدگ یممممممردم اسمممممت وزنمممممدگ

 لعممممم یعلممممم بمممما عمممممل اسممممت و زنممممدگ یعقممممل بمممما علممممم اسممممت وزنممممدگ یروح بمممما عقممممل اسممممت وزنممممدگ

باشممممد تبمممماه کننممممده اعمممممال واخممممالص  یآلمممموده بممممه شممممرک وناخالصمممم دهیممممبمممما اعتقمممماد اسممممت واگممممر عق

 باشد.  یم

کممممممرم  یکممممممه روز ییخممممممدادهنممممممده اسممممممت همممممممان  یکممممممه روز یپمممممماک ومنممممممزه اسممممممت خداونممممممد

 ریمممممممممآب و مورچمممممممممه هممممممممما را در ز انیمممممممممهممممممممما را در م یمممممممممماه یرا در البمممممممممه الب خممممممممماک وروز

 رساند. یم نیزم یکیرا در تار هاپردگان را در هوا ورزق مورچه  یخاک وروز

بممممممود  ییدرخممممممت خرممممممما یبممممممود کممممممه در البممممممه ال ی: مممممممار کمممممموردیممممممگو یممممممم یابممممممن جمممممموز 

بممممممه مممممممار  ام  بمممممماال رفممممممتن از درخممممممتگرفممممممت وهنگمممممم یبممممممه دهممممممان ممممممم یتکممممممه گوشممممممت یوگنجشممممممک

                                                                 
 22/اتیسوره مبارکه ذار 1
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کممممرد وگنجشممممک  یکممممرد، آنگمممماه مممممار دهممممانش را بمممماز ممممم یممممم کیممممج  کیممممشممممد وج یممممم کیممممنزد

کمممممه گنجشمممممک را  ییپممممم  پممممماک ومنمممممزه اسمممممت خمممممدا 2انمممممداخت. یتکمممممه گوشمممممتها را بمممممه دهمممممانش مممممم

دو دنمممممدانش زهمممممر کشمممممده وجمممممود دارد  ریمممممکمممممه در ز یدهمممممد وممممممار یواسمممممطه رزق ممممممار قمممممرار مممممم

کمممممرد  یمممممم یزنمممممدگ یدر منطقمممممه ا یروبممممماه –مانمممممد.  یرسمممممد وزنمممممده مممممم یچگونمممممه بمممممه او رزق مممممم

او  یکمممممیگرفمممممت ونزد یمممممم یشمممممکار یریدسمممممت و پممممما نداشمممممت وشممممم یکمممممه بمممممه صمممممورت ممممممادرزاد

 1گذاشت. یاو م یمانده اش را برا یخورد وباق یم

   م  أ ْمث ْیِه إِّلَّ أ م  ن اح  ّل  ط ائٍِر ی ِطیر  بِج  ابٍَّة فِي اْْل ْرِض و  ا ِمْن د  م  ْطن ا فِي اْلِ ت اِب ِمْن ش ْيٍء ث مَّ و  ا ف رَّ ال   ْم م 

ون   بِِّهْم ی ْحش ر     2 إِل ى ر 

کممممممه دو بممممممالش را بممممممه  یپرنممممممده ا چیوهمممممم سممممممتین نیزممممممم یرو یجنبنممممممده ا چی: وهممممممیعنممممممی –

 یآنهمممممما را ممممممم یاز شممممممما هسممممممتند کمممممه خممممممدا روز یگمممممروه همممممما کممممممهیآورد مگممممممر ان یپمممممرواز درممممممم

 دهد. 

 نیممممممشممممممد ا دهیشممممممد واز او پرسمممممم یدر محممممممرابش فممممممراهم ممممممممقممممممد   میرزق حضممممممرت مممممممر 

خمممممدا بمممممه همممممر کممممم  کمممممه بخواهمممممد بمممممدون حسممممماب « فرممممممود ی< ممممممدیمممممآ یرزق پممممماک  از کجممممما مممممم

ْیث  ّل  ی ْحت ِسب      دهد یرزق م ْقه  ِمْن ح    3 ی ْرز 

 (یی) حرام بودن گدا 

 میهللا وسممممملم( نمممممه نفمممممر بمممممود هیمممممگفمممممت: نمممممزد رسمممممول هللا صمممممل عل یبمممممن مالمممممک اشمممممتر عممممموف

فرمممممود: بممممر چهممممار   یزیممممچممممه چ یبممممرا میکنممممد  گفتمممم ینممممم عممممتیبمممما مممممن ب ایممممکممممه ناگهممممان فرمممممود: آ

دادن زکممممممات وصممممممدقه  -3پممممممن  گانممممممه  ینمازهمممممما یادا -2عممممممدم شممممممرک بممممممه خداونممممممد  -1: زیممممممچ

 ییوگممممموش مممممما گفمممممت کمممممه عمممممدم سممممموال وگمممممدا انمممممهیرا بمممممه خممممماطر مهمممممم بمممممودنش مخف یوچهمممممارم

 یکردنمممممممد حتممممممم دایمممممممنفمممممممرت پ ییدااز سممممممموال وگممممممم اری. حاضمممممممران در آن لح مممممممه بسممممممم1کمممممممردن 

 ایمممممبپرسمممممند کمممممه آن کجاسمممممت  آ یافتممممماد از کسممممم یحاضمممممر نبودنمممممد هنگمممممام کمممممه افسمممممار شترشمممممان مممممم

                                                                 
 .یکتر عا ض القرنالتحزن/ د 1
 .38سوره انعام/ 2
 رساند( یم یکند روز یکه تصورش نم یو به او از جا یعنی 3سوره طالق/ 3
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از عواممممممل  یکمممممیکمممممردن  ییکمممممه گمممممدا می( گفتممممم62)صمممممفحه ضممممممناً در صمممممفحات قبمممممل دیممممما دهیمممممند

– 1کننممممممد: ییتواننممممممد گممممممدا یباشممممممد چهممممممار نفممممممر ممممممم یممممممم یوروز زقفقممممممر وکمممممماهش ر شیافممممممزا

خانممممممه اش آتممممممش گرفتممممممه اسممممممت  کهیکسمممممم -2اسممممممت هممممممالک شممممممود  کیممممممدنز یاز گرسممممممنگ کهیکسمممممم

شممممممده  ریممممممنمممممماتوان وفق اریبسمممممم کهیکسمممممم -4نمممممماعالج دچممممممار شممممممده اسممممممت  یممممممماریبممممممه ب کهیکسمممممم -3

 ندارد. یودرآمد

 )دعا( 

 یبممممممود کممممممه همممممممه او را دوسممممممت داشممممممتند ودعمممممما کممممممردن اوبمممممما دعمممممما یدرسممممممتکار یشخصمممممم

آن شهر،شمممممهررا تمممممرک  یالآممممممد وهممممممه اهممممم یلیروز سممممم کیمممممکمممممامالً متفممممماوت بمممممود  گمممممریافمممممراد د

شمممممهر نممممما اممممممن را  نیمممممو ا میبمممممرو بمممممامن ایممممماش آممممممد وبمممممه او گفمممممت: ب هیکردنمممممد جمممممز تمممممو. همسممممما

تکمممممان نخمممممورد و گفمممممت: خمممممدا ممممممرا نجمممممات خواهمممممد داد.  شیاو از جممممما یولممممم مییتمممممرک نمممممما یفمممممور

 قیبممممما قممممما یمانمممممد. ناگهمممممان شخصممممم لیشمممممد و او در سممممم دتریشمممممد لیاش سممممم هیبعمممممداز رفمممممتن همسممممما

م او گفممممت مممممن دعمممما کممممرده ام و خممممدا مممممرا یرا بممممه مممممن بممممده تمممما غممممرق نشممممو آمممممد و گفممممت: دسممممتت

دوسمممممتان  نیحممممم نیمممممبمممممود غمممممرق شمممممود در ا کیمممممآب بممممماال آممممممد کمممممه نزد ینجمممممات خواهمممممد داد. بقمممممدر

او قبمممممول نکمممممرد و گفمممممت: خمممممدا  یکممممموپتر  آممممممد و طنممممماب انمممممداخت و او را صمممممدا زد ولممممم یبممممما هلممممم

جمممممانش را گرفمممممت بعمممممداز ممممممرگ هنگمممممام غمممممرق شمممممد و خداونمممممد  نیمممممممممممرا نجمممممات خواهمممممد دادم در ا

ممممممن  یدر قلمممممبم دعممممما کمممممردم پممممم  چمممممرا دعاهممممما نقمممممدریممممممن ا ایکمممممرد و گفمممممت خمممممدا تیاز خمممممدا شمممممکا

  یرا قبول نکرد

ممممممن  یات را فرسمممممتادم، بممممماز دعممممما کمممممرد هیممممممن همسممممما یفرممممممود: تمممممو دعممممما کمممممرد خداونمممممد

 ینجاتممممت دوسممممتت را بمممما هلممممم یمممممن بممممرا ینجممممات فرسممممتادم، بارسمممموم دعمممما کممممرد یرا بممممرا یقیقمممما

 یممممم یمممممیبنممممده  م رورم حک یتممممو ایممممم حمممماال مممممن هللا نمممماحقم یر فرسممممتادم بمممماز قبممممول نکممممردکمممموپت

 .دینکن موشپارو زدن را هم فرا یول دی: دعا کندیگو

هرچقممممممدر دعمممممما  یموسمممممم ایممممممالسممممممالم( آمممممممد و گفممممممت:  هی)علیموسمممممم شیپمممممم یشخصمممممم یروز

 یخمممممود مممممم یرا کمممممه بمممممرا یزیممممم: اگمممممر چسمممممت فرمودیکنمممممد علمممممت چ یکمممممنم خداونمممممد قبمممممول نمممممم یمممممم

قبمممممول خواهممممممد شمممممد. آن ممممممرد حسممممممود  تیمممممطلمممممب کمممممن حتممممممما دعا زیممممممن گمممممرانید یبمممممرا یاهخمممممو

 دعا خواهم کرد. گرانیگفت: پ  من نه به خودم و نه به د
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 دیمممممممرا د یکردنمممممممد شخصممممممم یگمممممممذر مممممممم ییالسمممممممالم( از جممممممما هی)علیحضمممممممرت موسممممممم یروز

 یشممممود، فرمممممود: پروردگممممارا چممممرا دعمممما همممما یقبممممول نممممم شیدعمممما یکنممممد ولمممم یکممممه مرتممممب دعمممما ممممم

دارد کمممممه هنگمممممام دعممممما  یگوسمممممفند کیمممممشمممممخص  نیمممممخداونمممممد فرممممممود: ا  یکنممممم یبمممممول نمممممماورا ق

کمممممنم کممممممه  یممممممم لرا قبمممممو یکسمممممم یگوسممممممفندش اسمممممت و مممممممن دعممممما شیکمممممردن فکمممممرش کممممممامال  پممممم

خبممممر را بممممه مممممرد گفممممت  نیمممما یمممممن باشممممد. حضممممرت موسمممم شیهنگممممام دعمممما همممممه فکممممر و ذهممممنش پمممم

 مستجاب شد. شیکرد و دعاها نیو او چن

حمممممرام بمممممه ممممممالش مخلممممموط کنمممممد دعممممما و نممممممازش تممممما  یذره اآممممممده کمممممه همممممرک   یثیحمممممد در

 چهل روز قبول نخواهد شد.

 

در  هسممممممتند کممممممه ی: دسممممممته اول: دعاهمممممما هسسسسسسستند در مسسسسسسستجاب شسسسسسسدن چهسسسسسسار نسسسسسسوع دعاهسسسسسسا

 یفرزنممممد خممممود، دعمممما هیممممشممممرپدر و مممممادر عل یشمممموند: ماننممممد دعمممما یچنممممد روز مسممممتجاب ممممم یطمممم

هسمممممتند کمممممه بعمممممد از گمممممذر  ییدعاهممممماگنممممماه . دسمممممته دوم:  یبممممم یزنمممممدان یم لممممموم بمممممر  مممممالم و دعممممما

مکممممه کممممه  نیشممممدن کفممممارو مشممممرک تیبممممر هممممدا امبریممممپ یشمممموند ماننممممد دعمممما یچنممممد ممممماه مسممممتجاب ممممم

هسمممممتند کمممممه  ییشمممممود. دسمممممته سممممموم: دعاهممممما یآوردن نمممممرم مممممم ممممممانیبعمممممداز چنمممممد مممممماه قلبشمممممان بمممممه ا

فرعمممممون  هیمممممعل یحضمممممرت موسممممم یشممممموند. ماننمممممد دعممممما یسمممممال مسمممممتحاب مممممم نیبعمممممداز گمممممذر چنمممممد

. کمممممه بعمممممداز چهمممممل سمممممال هممممممان سممممماعت نیکمممممرد همممممارون بمممممرادرش گفمممممت: آمممممم دعممممما یکمممممه وقتممممم

اصمممممممال  ایمممممممهسمممممممتند کمممممممه در دن ییغمممممممرق شمممممممد. و دسمممممممته چهمممممممارم : دعاهممممممما ایمممممممدر درفرعمممممممون 

آمممممممده: اگممممممر مممممممومن  یثیحممممممدشمممممموند و در یشمممممموند بلکممممممه در آخممممممرت اجابممممممت ممممممم یمسممممممتجاب نممممممم

 یداده مممممم ممممممتایبممممه او در ق یشمممممود چممممه پاداشممممم یمسمممممتجاب نممممم ایممممدر دن کهیکسممممم یبدانممممد کمممممه دعمممما

 مستحاب نشود. ایدر دن شیدعا چیکند که هرگز ه یشود دعا م

شممممممود  عممممممالم  یممممممما مسمممممتجاب نممممممم یآمممممممد و گفمممممت : چممممممرا دعاهمممممما یعممممممالم شیپمممممم یشخصممممم

 ۴ ینمممممممیسمممممممخن چ_ 3  بیمممممممغ_ 2کثمممممممرت گناهمممممممان _  1جمممممممواب داد: بمممممممه خممممممماطر هفمممممممت علمممممممت: 

_  ۶ب صمممممماف نبممممممودن قلمممممم_ ۵دشمممممممن رسممممممول هللا  در زبممممممان حممممممب رسممممممول هللا ودر قلممممممب عمممممممل_

 مال حرام_ 7در دعاها خوردن  گرانیعدم دعا به د
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 (ری)تقد 

 

بنممممممدگانش را پنجمممممماه هممممممزار سممممممال  ریآمممممممده کممممممه: خداونممممممد متعممممممال تقممممممد حیصممممممح ثیحممممممد در

 نش،یقبل از آفر

 از آن خبر ندارد. ینوشته است و مکتوب گذاشته است و جز خدا احد 

  ْء  ِعْنَدُه بِِمْقَدأر   َو کُلُّ َشي 1 

 باشد. یمنزد خداوند متعال به مقدار مشخص  یزیو هر چ

 

 یکممممممه مممممممرد دیممممممگذشممممممت. د یممممممم یشممممممکار رفممممممتن از جنگلمممممم یبممممممرا یبزرگمممممم خیشمممممم یروز

بممممممدون سممممممر و صممممممدا وارد دهممممممان و  یکممممممه ناگهممممممان مممممممار دهیممممممو خواب دهیدراز کشمممممم یدرختمممممم ریممممممز

بلنمممممد  یهمشمممممهر یزد و گفمممممت: ا انمممممهیبالفاصمممممله نمممممزد او رفمممممت و بمممممه او تاز خیبمممممدن او شمممممد. شممممم

زنمممممد  یناسمممممزا گفمممممت کمممممه چمممممرا او را مممممم خیشممممم ممممممرد بمممممه  یو فمممممرار کمممممن و سممممموال نکمممممن ولمممممشمممممو 

درخممممت  ریمممم. و زدندیرسمممم یدرختمممم ریممممهممممردو ز نکممممهیزد تمممما ا یبممممدون صممممبر او را ممممم خیشمممم یولمممم

بخمممممورم دوبممممماره  دهیمممممگند یهممممما وهیممممماز م یگفمممممت: فمممممور خیوجمممممود داشمممممت. شممممم دهیمممممگند یهممممما وهیمممممم

 یزده شممممممده بممممممود و    مرتممممممب ممممممم رتیممممممحم آن مممممممرد یبخممممممور دوبمممممماره دیممممممزد و گفممممممت: با انممممممهیتاز

را بمممممر سمممممر او فمممممرود  انمممممهیبمممممار سممممموم تاز خیشممممم سمممممت یکمممممار زشمممممت  توچ نیمممممگفمممممت: حکممممممت ا

کمممممممرد،  دنیمممممممممممممممرد شمممممممرو  بمممممممه دو کمممممممهیوقت میرا بمممممممدو یادیممممممممسمممممممافت ز دیمممممممآورد و گفمممممممت: با

کمممممرد  یعمممممذرخواه خیشممممم آممممممد. آن ممممممرد از رونیممممماز دهمممممان او ب یممممممار بزرگممممم و اسمممممتفراغ کمممممرد

 به شکمم وارد شده است  یکه مار یول بهمن نگفتگفت: چرا از ا یول

 یحاضمممممر مممممم ایمممممبمممممود آ شمممممکمتدر یگفمممممتم ممممممار یگفمممممت: اگمممممر بمممممه تمممممو مممممم یشمممممکارچ خیشممممم

مقمممممدر شمممممده در  زهمممممایچ یم بعضمممممیو در آخرکمممممار بمممممدان یپممممم  نگفمممممتم تممممما نمممممدان  یکمممممه بمممممدو یشمممممد

                                                                 
و حسممممممماب مشمممممممخص  نیوجمممممممود دارد)و از انمممممممدازه معممممممم زانیمممممممدر نمممممممزد او بمممممممه مقمممممممدار و م یزیممممممم:)همممممممر چیعنی 8سممممممموره رعمممممممد/ 1

 برخوردار است(.
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در  مممماهر امممممر ممکممممن اسممممت بممممه ضممممرر ممممما تمممممام  متعممممال، انسممممان از جانممممب خداونممممد یبممممرا ایممممدن

 به نف  ماست. قتیدر حق یول شود

تلمممممخ اسمممممت امممممما  یمممممیدارو اهیمممممگ کنمممممد، یدنمممممدانها را خمممممراب مممممم یاسمممممت ولممممم نیریشممممم شمممممکر 

اسمممممت، حجاممممممت  مطلممممموب نممممممره گرفتمممممه شمممممده یمعلمممممم نممممماگوار ولممممم یریسمممممختگ دهمممممد، یشمممممفا مممممم

کنمممممد  یمممممم رونیمممممخمممممون اضمممممافه را ب کمممممهیکنمممممد در حال یمممممم مجمممممروح کمممممردن، انسمممممان را در  ممممماهر

از  یکممممممیچشممممممم  یرویممممممن شیآورد کممممممه قمممممموت حاف ممممممه و افممممممزا ین مممممممرا بممممممه ارم مممممما دهیممممممفا 70و 

ماننممممممد خممممممود حجامممممممت شممممممده بممممممدن،  یولمممممم اسممممممت آنهاسممممممت، پرداخممممممت زکممممممات در  مممممماهر مشممممممکل

 ایممممم ایمممممدر دن یزیمممممو فممممموت کمممممردن عز دیشمممممو یممممممال و ثمممممروت را مممممم یهممممما یکثافمممممات و ناخالصممممم

باعمممممممث  یتلخممممممم نیاز دسمممممممت دادن بچمممممممه کمممممممودک در  ممممممماهر مشمممممممکل و سمممممممخت اسمممممممت امممممممما همممممممم

 شمممممود و خداونمممممد بمممممه خممممماطر زجمممممر و صمممممبر یپمممممدر و ممممممادر مممممم یدر عمممممالم آخمممممرت بمممممرا ینیریشممممم

بممممممه  دیممممممنما یفرزندانشممممممان داخممممممل بهشممممممت ممممممم ازبممممممه از دسممممممت دادن بچممممممه آنهمممممما را قبممممممل  نسممممممبت

 .نکنند تیشکا ریصبر کنند و از تقد نکهیشرط ا

کمممممرد واز  یآن نگممممماه مممممم ینشسمممممته بمممممود و بمممممه شممممماخه هممممما یمممممیدرخمممممت گردو ریمممممز یشخصممممم

 را کوچمممممک  شیهممممما وهیمممممو م یخلمممممق کمممممرد یبزرگممممم نیمممممدرخمممممت گمممممردو را بمممممه ا : چمممممرادیپرسممممم خممممدا

 گمممممردو صمممممد برابمممممر شیهممممما وهیمممممم یهندوانمممممه بوتمممممه اش کوچمممممک اسمممممت ولممممم کمممممهیدر حال یا نمممممموده

 بممممممه یدرخمممممت بممممممر سمممممر آن ممممممرد افتممممماد، آنممممممرد فمممممور یاز بممممماال یمممممیباشمممممد  ناگهمممممان گردو یمممممم

 بممممود نممممد هندوانممممه بممممزرگچممممون اگممممر گممممردو مان کممممنمیم تممممو را شممممکر ایسممممجده افتمممماد و گفممممت: خممممدا

 حتما االن مرده بودمم

آوار  ریکه ز دید را یریکرد، ناگهان مرد فق یگذر م ییاز جا لیاسرا  یبن امبرانیاز پ یکی یروز

  خداوند  دیخداوند حکمت کارش را پرس از مورد حمله سگها قرار گرفته. یمانده و به شکل وحشتناک

 یو بهشت فردو  را طلب م یمرتب از من مقام اعل یدید را که یریدر جواب فرمود: آنمرد فق میحک

 ریجهت او را ز  نیرا نداشت به هم دنیرس ییمقام توانا     نیداشت و به ا یادیگناهان ز کهیکرد  در حال

ت خواست دس یکه م ینمودم تا کفاره گناهانش  باشد و به مقام مسلطآوار گرفتار کردم و سگها  را بر او 
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به شهادت برسد و حضرت عمر با  یسن ری( با شمشوجه )کرم هللایوقدر بود که حضرت علقضا  نی. اابدی

 1ترور گردد. یسن یچاقو

صحبت کنند چون نف  آنها از اشتباهاتشان  یوجه حق ندارند از قضا و قدر اله چیاهل غفلت به ه -

 اندازند. یکند و خطاها را به گردن خدا م یدفا  م

وارد شده به انسان را  یکند و بالها یآرامش و لذت م یاینسان را وارد دربه قضا و قدر، ا مانیا -

 .دینما یم ندتریخوشا

از اصممممممول بممممممزرگ  یکممممممیبممممممه قضمممممما و قممممممدر کممممممه  مممممممانیمسمممممملمانان صممممممدر اسممممممالم را ا -

 کردند. یتر  از مرگ از آن استقبال م یکرده بود که به جا یاست شاد و قو مانیا

رفتمممممه  یجنممممموب یقمممممایو گمممممردش بمممممه آفر حیتفمممممر یااز فرانسمممممه بنمممممام رابمممممرت بمممممر یدکتمممممر -

کمممممه روحشمممممان تممممموام بممممما آراممممممش  دیمممممرا د یبلنمممممد یهممممما شیمممممسممممماده بممممما ر یبمممممود و در آنجممممما گروهممممم

راه چنممممممد نفممممممر از آن  یدر اثنمممممما دیممممممگو یبممممممود، بلممممممه آنهمممممما مسمممممملمان بودنممممممد. دکتممممممر رابممممممرت ممممممم

ن گرفمممممت و مممممم دنیمممممشمممممرو  بمممممه وز یدیشمممممد فمممممانکمممممردم، ناگهمممممان طو نمیمسممممملمانها را سممممموار ماشممممم

 نمممممدیگو یلعمممممن بمممممه ممممممن مممممم یبمممممه جممممما دمیمممممآنهممممما را د کمممممهیکمممممردم در حال نیکال`بممممماد را لعمممممن و نفمممممر

. بعممممد دیممممده یکممممه بممممه خممممدا فحممممش ممممم نسممممتیمثممممل ا دیممممو زمانممممه را فحممممش نده ایممممفرمممممود: دن امبریممممپ

 نمیشمممممبمممممه ما ینگممممماه محکمممممم تیشمممممدم و بممممما عصمممممبان ادهیمممممپنجمممممر شمممممد و پ نمیماشممممم ریتممممما یاز کمممممم

: صممممبر کممممن خممممدا بمممما صممممبر کننممممدگان  نیکممممن ان هللا ممممم  الصممممابرگفتنممممد: صممممبر  مممممن زدم، آنهمممما بممممه

 است.

بمممممود در آنجممممما گفمممممت: تمممممازه دانسمممممته  یروانممممم یهممممما یمممممماریرابمممممرت کمممممه متخصمممممص ب دکتمممممر

 یداروهممممما امبر،یمممممکمممممه قمممممرآن و پ دمیمممممو آنهممممما دکتمممممر و معمممممال  و فهم میو روانممممم مممممماریام کمممممه ممممممن ب

ور انداختمممممه انمممممد و بمممممه اممممممروزه ممممممردم آنهممممما را بمممممه د یهسمممممتند ولممممم یهرکسممممم یو روانممممم یسمممممالمت

 رفته اند. ییایمیش یاستقبال داروها

رابمممممممرت در آنجممممممما اسمممممممالم خمممممممود را اقمممممممرار کمممممممرد و مسممممممملمان بمممممممه مملکمممممممت خمممممممود  دکتمممممممر

 برگشت.

                                                                 
 دکتر عمرو خالد فیآرامش قلب ها/تال 1
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از مممممممرگ  یکنمممممم دایممممممپ اقیاشممممممت ایممممممهممممممو  کشممممممنده اگممممممر بممممممه دن ینفمممممم م سممممممرکش و ا یا -

دهممممممم(  کیعشممممممر) کیمممممم یاز اول تمممممما آخممممممر را مسمممممماو یزنممممممدگ یبرخمممممم یم حتممممممیکنمممممم یفممممممرار ممممممم

 دانسته اند. قهیدق

چنمممممد  نیممممممانمممممد پممممم  ا ینخمممممواه زیمممممو تممممما ابممممد ن ینفمممم م سمممممرکش تمممممو کمممممه از ازل نبمممممود یا -

بممممممه آن  یازل و ابممممممد چنممممممد اسممممممت کممممممه ماننممممممد مگمممممم  چهممممممل روزه و پروانممممممه هفتگمممممم انیممممممروز م

 م یکن یافتخار م

را  کیمممممممچمممممممون خودکمممممممار ب یاشمممممممتباه نکنممممممم یکمممممممن هرگمممممممز در زنمممممممدگ ینفممممممم م سمممممممع یا -

اشممممممتباه کممممممردن  یم حتممممممیخممممممر یتومممممممان ممممممم 800را  ریممممممغلممممممط گ و الک یخممممممر یتومممممممان ممممممم200

 شود. یگران تمام م تیبرا زین دیکاغذ سف کی یرو

 )ترحم خدا( 

ندانسممممممته کممممممه  یمرتبممممممه رحمممممممت دارد و هنمممممموز هممممممم کسمممممم 100و غفممممممور  میخداونممممممد رحمممممم -

 است   یهر مرتبه از صد رحمتش تا چه اندازه بزرگ و وس

نمممممازل کمممممرده کمممممه  نشیه جهمممممان آفمممممررحممممممت از صمممممد رحممممممت خمممممود را بممممم کیمممممخداونمممممد  -

زنمممممد، قمممممدم  یمممممم ینمممممزول بممممماران بمممممر سمممممر کفمممممار اسمممممت، قلمممممب مشمممممرکان بمممممدون گرفتگممممم نقمممممدریا

 یزناکممممماران بممممما خوشمممممم یکنمممممد، زنمممممدگ یفاسمممممقان و مشمممممروب خمممممواران بمممممه سمممممن  برخممممممورد نمممممم

خممممود  یبچممممه هممما یمدهمممد، مممممار  سممم یمممم ریخمممود شمممم یدرنممممده بمممه بچمممه همممما ریشممممود، شممم یمممم یسمممپر

بمممممه  یبمممممرد و گمممممرگ وحشممممم یطرنممممماک فرزنمممممدش را در پشمممممتش ممممممکنمممممد، عقمممممرب خ یرا حممممممل مممممم

 کند. ینم یبچه گوسفند حمله ناگهان

گنمممماه  یمممممومن و بمممم یپمممم  انممممداز شممممده تمممما بمممما آن بنممممده همممما امممممتیق یرحممممم خداونممممد بممممرا99

 .دیخود را م فرت نما

ِسع ْت ک لَّ ش يْ  هیآ یوقت تِي و  ْحم   دوارم،یام یهبه رحمت ال زیگفت: من ن طانینازل گشت، ش ٍء و و  ر 

فََساَْکُتُبَها لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َو ُيْؤتُوَن ألزََّکاَة   نازل شد هیقسمت دوم آ کهیشدند. وقت دواریام زین یو نصار هودی

  َو ألَِّذيَن ُهْم بِا َياتَِنا ُيْؤِمُنونَ 
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شت و گ دیناام نطای. شاورندیب مانیا ما اتیو زکات بدهند و به آ زندیاز شرک بپره کهی: کسانیعنی

يَّ نازل شد  هیقسمت سوم آ کهیوقت س ول  النَّبِيَّ اْْل ّمِ  یام امبریاز پ کهی: کسان یعنی 1 الَِّذین  ی تَّبِع ون  الرَّ

 دیمممممممممممومن با بیمممممترت نیمممممشمممممدند بمممممه ا دیمممممهممممما نممممما ام یهممممما و نصمممممران یهمممممودیکننمممممد  یرویمممممپ

 و شکر گزار خداوند متعال باشد. یراض

و سمممممممملم  هیممممممممصممممممممل هللا عل امبریممممممممبودنممممممممد، ناگهممممممممان پ دنیممممممممندصممممممممحابه در حممممممممال خ یروز

جهمممممنم پشمممممت سمممممر شماسمممممت، دوسمممممت نمممممدارم شمممممنا را در  کمممممهیدر حال دیمممممخند یفرممممممود: شمممممما  مممممم

 یبممممماال یپرنمممممده ا نکمممممهیا ایمممممصمممممحابه بعمممممد از آن ، چنمممممان سممممماکت ماندنمممممد گو نم،یمممممحالمممممت بب نیممممما

ر ممممممن نمممممازل بممممم لیمممممد چمممممون االن جبر یخوشمممممحال باشممممم دیمممممتوان یسمممممر آنهاسمممممت. سمممممپ  فرممممممود: مممممم

 کمممممهیدر حال یسممممماخت دیمممممآورد کمممممه تمممممو بنمممممدگانم را از رحممممممتم ناام امیمممممپ خداونمممممدشمممممد و از جانمممممب 

 سخت و ناگوار است. زیحال عذابم ن نیمن غفور و مهربانم و در ع

و الممممممه وسمممممملم( فرمممممممود: بممممممه اذن خداونممممممد متعممممممال شممممممفاعت  هیمممممماکممممممرم )صممممممل هللا عل امبریممممممپ

 شود. یمن شامل گناه کاران امتم م

کردنممممممد و آن گناهکممممممار بممممممه پشممممممت  یرا روانممممممه جهممممممنم ممممممم یآمممممممده : گناهکممممممار یثیحممممممد در

سمممممرش نگممممماه کمممممرد ، خداونمممممد متعمممممال بمممممه فرشمممممتگانش فرممممممود: او بمممممه پشمممممت سمممممرش نگممممماه کمممممرد، 

 .دییپ  او را وارد بهشت نما دمیبود من او را بخش دواریاو به رحمت من ام

تعمممممال را عبمممممادت سمممممال خالصمممممانه خداونمممممد م صمممممدیبمممممود کمممممه س یفرممممممود: ممممممرد لیمممممجبر  -

نممممممزد  کممممممهیزمان رانممممممد،یکممممممرد و سممممممپ  از خداونممممممد متعممممممال خواسممممممت تمممممما او را در حممممممال سممممممجده بم

خممممدا رفممممت بمممما عجممممب و افتخممممار گفممممت: پروردگممممارا بمممما اعمممممال مممممن بمممما مممممن رفتممممار کممممن سممممپ  مممممرا 

 لیپمممممر از آب تبمممممد وانیمممممبمممممه سمممممه تممممما ل راعبمممممادت او  صمممممدیوارد بهشمممممت کمممممنم خداونمممممد متعمممممال س

را خمممممورد،  یاولممممم وانیمممممتشمممممنه شمممممد کمممممه ل یداد. او بقمممممدر نشمممممان بمممممه اوکمممممرد و حمممممرارت جهمممممنم را 

سممممممپ  حممممممرارت دوزخ بممممممه او مهلممممممت  یخداونممممممد فرمممممممود: صممممممد سممممممال عبممممممادت خممممممود را خممممممورد

سمممممممال عبادتمممممممت را همممممممم  سمممممممتیخمممممممورد خداونمممممممد فرممممممممود: دو زیمممممممرا ن گمممممممرشید وانیمممممممنمممممممداد او ل

 میخورد

                                                                 
 1۵۶-1۵7ف/سوره اعرا 1
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ال سمممممجده تمممممو را در حممممم یکمممممرد  چمممممه کسممممم تیتمممممو را همممممدا یبمممممه او فرممممممود: چمممممه کسممممم سمممممپ 

اگممممر بمممما اعمممممال مممممن  ایکممممرد و عمممماجز مانممممد و گفممممت:  خممممدا هیممممجانممممت را گرفممممت   مممممرد عابممممد گر

 1شوم پ  با رحم خودت با من رفتار کن. ینابود م یبا من رفتار کن

 

نباشمممممد  دواریمممممبمممممه اعممممممالش ام دیمممممباشمممممد بممممماز با امبریمممممشسصمممممت عممممممل پ یانسمممممان دارا اگمممممر

گفمممممت: بلمممممه  یشمممممو یمالمممممت وارد بهشمممممت نممممممبممممما اع زیمممممگفتنمممممد تمممممو ن ملسو هيلع هللا ىلصچمممممون بمممممه رسمممممول هللا خمممممدا 

 رحم شوم. نکهیمگر ا

عبممممممادت  یتممممممر  بهتممممممر اسممممممت تمممممما بممممممرا ،ی: هنگممممممام سممممممالمتدیممممممفرما یممممممم اضیممممممع لیفضمممممم

 .ینشو و یبهتر است تا ما دیام یضیو هنگام مر یتالش کن

و تممممممر  را بمممممماهم  دیممممممآمممممممد کممممممه: هممممممرک  هنگممممممام مممممممرگ در قلممممممبش ام فیشممممممر ثیحممممممد در

بممممه رحمممممت خداونممممد داخممممل  نکممممهیبممممه ا دیممممعممممذاب شممممود و ام مممممورد نکممممهیتممممر  از ا د،یممممجممممم  نما

 شود. یم دهیشود ان شاءهللا بخش

 

اسممممممت کممممممه مممممممردم  یدانشمممممممند کسمممممم نی: بهتممممممردیممممممفرما ی)کممممممرم هللا وجممممممه( مممممممیعل حضممممممرت

 2سازد. دواریرا نه از عذاب خدا بترساند ونه به رحمت خداوند ام

خداونممممممد  دمیو پرسمممممماز ا دمیممممممبممممممن اکممممممتم را در خممممممواب د یممممممیحی: دیممممممم گو لیبممممممن سممممممه احمممممممد

 ینافرمممممان یلممممیبممممدکار خ رمممممردیپ یبمممما شممممما چممممه کممممرد  گفممممت:  خداونممممد بممممه مممممن عممممرض کممممرد: ا

 ایگفمممممممتم خمممممممدا  ییگمممممممو یچمممممممه مممممممم نمممممممدهینمممممممدارم فرممممممممود: در آ یم گفمممممممتم سمممممممخن یممممممممن را کمممممممرد

از رسممممممول خممممممدا و  شممممممهیو عا شممممممهیاز عممممممروه و عممممممروه از عا یو زهممممممر یعبممممممدالرزاق از زهممممممر

خمممممواهم مسممممملمان  یمممممم یاز جانمممممب تمممممو فرمممممموده: ممممممن وقتممممم لیمممممو جبر  لیمممممرسمممممول خمممممدا از جبر 

 رمیمممممممممممن پ ایکمممممنم. گفمممممتم خمممممدا یاو شمممممرم مممممم یریمممممو پ دیسمممممف شیممممماز ر میرا عمممممذاب نمممممما یریمممممپ

                                                                 
 یبابک محمود فیتال/2۵۶صفحه/1عقل و علم و عمل/ج/ 1
 .2/جلدنیالد اعلومیاح 2
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راسمممممت گفتمممممه انمممممد و دسمممممتور داد او را داخمممممل بهشمممممت  یگمممممریپممممم  از د یکمممممیفرممممممود: هممممممه آنهممممما 

 .ندینما

گنمممممماه  از دیسممممممف شیممممممر رمممممممردیپ یکنممممممد ولمممممم یشممممممرم ممممممم رمممممممردیخداونممممممد از عممممممذاب پ چممممممرا

 کند  یکردن شرم نم

انسمممممانها  یرسمممممد و وقتممممم یفمممممر مممممم دنشمممممانیشممممموند وقمممممت چ یهممممما بمممممزرگ مممممم وهیمممممم کمممممهیزمان

و کممممودک  ریممممدانسممممت مممممرگ جمممموان پ دیممممبا یرسممممد ولمممم یشمممموند وقممممت مرگشممممان فممممرا ممممم یممممم  ریممممپ

 شناسد. یرا نم

 یشمممممدن مممممم ریمممممبمممممه فکمممممر پ یو در جممممموان یباشممممم یمممممم یبمممممه انت مممممار جممممموان یدر کمممممودک چمممممرا

  یکن ینمبه مرگت فکر یریدر پ یول یافت

 -2موقممممم  اذان  -1شممممموند:  یبممممماز مممممم یرحممممممت الهممممم یاسمممممت کمممممه درهممممما تیمممممپمممممن  موقع در

و  -۵هنگممممممام ازدواج خممممممدا پسممممممندانه  -۴هنگممممممام بمممممماز شممممممدن در کعبممممممه  -3موقمممممم  نممممممزول بمممممماران 

 هنگام نگاه پر محبت فرزند به صورت پدر و مادرش.

 شود: یوارد نم یچند خانه رحمت اله به

کممممممممممه در آن  یخانممممممممممه ا -2رخ داده باشممممممممممد  یدر آن طممممممممممالق اجبممممممممممار کممممممممممه یخانممممممممممه ا -1

کمممممه بمممممه  یخانمممممه ا -۴کمممممه زن امممممموال شممممموهرش را بمممممدزدد  یخانمممممه ا -3 شمممممود یزکمممممات داده نمممممم

صممممم تیوصممممم خانمممممه  -۶کمممممه در آن شمممممراب خمممممورده شمممممود  یخانمممممه ا -۵( عممممممل نشمممممود تیممممم)م یُمو 

 شود. انتیکه در آن به امانت مردم خ یا

 

  



 قرصهای معنوی  
 

 130 

 )توبه نصوح( 

از پادشممممممماهان  یکمممممممی( بنمممممممام نصممممممموح بمممممممود کمممممممه در خمممممممدمت ی)دوجنسممممممم یثممممممممخن   شمممممممخص

عامممممل باعممممث  نیممممخممممزا ن پادشمممماه طممممم  کممممرد و ا یاتاقهمممما یکممممیبممممه  یزمممممان خممممود بممممود کممممه روز

درهممممما را بدزدد.بعمممممداز چنمممممد روز دختمممممر پادشممممماه از موضمممممو  گمممممم  نیممممما دیممممماز کل یکمممممیشمممممد تممممما 

صمممممف جمممممم  کمممممرد  کیممممم را در رباخبرشمممممد و لهمممممذا تممممممام کارکنمممممان قصممممم دهایممممماز کل یکمممممیشمممممدن 

نصممممموح بمممممود و او  بیمممممدر ج دیمممممکل نیمممممو ا دیمممممتممممما مرتمممممب تممممممام بمممممدن و لبممممما  آنهممممما را جسمممممتجو نما

ممممممن برداشمممممته ام  دیمممممبمممممود و پادشممممماه وعمممممده داده بمممممود کمممممه همممممرک  نگو سمممممتادهیدر آخرصمممممف ا زیمممممن

 کرد. میحالت مجازات خواه نیدتریآنک  را با شد میکن دایرا همراه او پ دیو کل

اوسمممممت ناگهمممممان متوجمممممه خداونمممممد شمممممد و بمممممدنش بمممممه  شیپممممم دیمممممکل دانسمممممتیکمممممه مممممم نصممممموح

خواهمممممد  میآبمممممرو نمممممدینما دایمممممممممممن پ شیرا پممممم دیمممممکل نیممممملمممممرزه افتممممماد و در دلمممممش گفمممممت: خمممممدا اگمممممر ا

و تممممممو  یو راه نجمممممماتم فقممممممط تممممممو هسممممممت دیممممممتنهمممممما ام ایرفممممممت و مممممممرا هممممممم خواهنممممممد کشممممممتم خممممممدا

رحمممممم  نیممممما و اگمممممر ابمممممال را از ممممممن دور نمممممم نیممممملطفممممما ا ی( هسمممممتبهمممممای)پوشممممماننده ع وبیسمممممتارالع

انجمممممام  شممممگاهتیتوبمممممه را در پ نیکممممه محکمممممم تممممر دهممممممیقمممممول ممممم یرا در حممممق مممممن گناهکمممممار بکنمممم

را از  دیممممممفرسمممممتاد و کل یاز بنمممممدگان مخلمممممص تمممممو شمممممومم خداونمممممد متعمممممال فرشمممممته ا یکمممممیدهمممممم و 

شمممممود چنمممممد متمممممر کنمممممار انمممممداخت. از متوجمممممه آن یکسممممم نکمممممهیو بمممممدون ا برداشمممممت نصممممموح بیمممممج

نوبممممت بممممه  نکممممهیتمممما ا کنممممدیممممم یم کارکنممممان قصممممر را مرت ممممب بازرسممممطممممرف هممممم نگهبممممان تممممما نیمممما

بممممممود و نفمممممم   دهیممممممبممممممود از تممممممر  سممممممکته کنممممممد و رنگممممممش پر کیممممممو نصمممممموح نزد دینصمممممموح رسمممممم

خممممود او  یبممممدون آنکممممه حتمممم لخداونممممد متعمممما دانسممممتینممممم نکممممهیاز ا غیممممدر زدیتنممممد تنممممد ممممم شیهمممما

چممممممممون هممممممممرک  او را پوشممممممممانده و او را از مهلکممممممممه نجممممممممات داده اسممممممممت  بیمممممممممتوجممممممممه شممممممممود ع

اگمممممر  یحتممممم دیمممممنمایاو را مسمممممتجاب مممممم یخداونمممممد دعممممما دیمممممخداونمممممد را بممممما قلمممممب خمممممالص صمممممدا نما

 مردم باشد. نیگناهکارتر

 دیممممممبرگشممممممت و کل دانممممممهینااُم افممممممتیرا ن دیممممممکل زیممممممنصمممممموح ن یبهمممممماینگهبممممممان در ج کممممممهیوقت

 یبممممممد گمممممممان نیمممممماز همممممممه کارکنممممممان بممممممه خمممممماطر ا یمانیپشمممممم یکممممممرد و از رو دایممممممپ نیزممممممم یرا رو

عممممممل ناپسمممممند و فرجمممممام  نیمممممنصممممموح متوجمممممه شمممممد خداونمممممد او را از ا یکمممممرد و وقتممممم یاهعمممممذرخو

 یخداونممممممد توبممممممه ا شممممممگاهیر گشممممممت و بممممممه پیشمممممموم نجممممممات داده اشممممممک از تمممممممام چشمممممممانش سممممممراز
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توبمممممه را توبمممممه  نیبهتمممممر مینممممممود و خداونمممممد توبمممممه اش را قبمممممول کمممممرد. خداونمممممد حکممممم یقمممممو اریبسممممم

توبمممممه نصممممموح  ٬فرمممممموده کمممممه هنگمممممام توبمممممهدسمممممتور  زیمممممنمممممموده اسمممممت و مممممما را ن ینصممممموح مع رفممممم

سسسسس . میبکنممممم ِ ت ْوب سسسسسةً ن ص  ن سسسسسوا ت وب سسسسسوا إِل سسسسسى ّللاَّ سسسسسا الَّسسسسسِذین  آم  سسسسسْن  ْم  وًحای سسسسسا أ یُّه  سسسسسر  ع  سسسسسْم أ ْن ی   فِّ بُّ   سسسسسٰى ر  ع س 

... ار  ا اْْل ْنه  نَّاٍت ت ْجِري ِمْن ت ْحتِه  ی ْدِخل   ْم ج  یِّئ اتِ  ْم و    1س 

 ردیمممممگیمگمممممر بممممما توبمممممه و توبمممممه انجمممممام نم رودینمممممم نیه و از بممممممگمممممر بممممما گنممممما دیمممممآینمممممم بمممممال

 مگر با آمدن خوف خدا در قلب.

 توبه نصوح( طی)شرا

عمممممممدم  -۴توبمممممممه از تمممممممه دل  -3اسمممممممت فار بممممممما زبمممممممان  -2کاممممممممل از گذشمممممممته  یمانیپشممممممم -1

و  نممممممهیتممممممرک ک -۶ شممممممهیهم یتممممممرک دوسممممممتان هممممممرزه بممممممرا -۵زمممممممان  چیدر همممممم تیانجممممممام معصمممممم

 مرگ و مالقات خداوند. یبرا یشگیهم یآمادگ -7 ب ض در قلب تا لح ه مرگ

قلممممب  یمثممممل وحشمممم ک چیبممممود و همممم امبریممممپ یبممممود کممممه قاتممممل حمممممزه عمممممو یکسمممم یوحشمممم -

و سممممملم قلمممممبش بممممما  هیمممممهللا عل یالشمممممأن صمممممل میع ممممم امبریمممممپ یرا داغمممممدار نکمممممرده بمممممود ولممممم امبریمممممپ

 ٬سمممممخت بمممممود زیمممممشمممممدن دشممممممنانش ن یجهنمممممم شیبمممممرا یرحممممممت و عطوفمممممت نقمممممش بسمممممته بمممممود حتممممم

مثممممممل  زیممممممدعمممممموت کممممممرد تمممممما او ن منوشممممممت و او را بممممممه اسممممممال یوحشمممممم یبممممممرا ینامممممممه ا نیابرابنمممممم

توبمممممه  خمممممواهمیرسمممممول هللا مممممم ایمممممدر جمممممواب ناممممممه نوشمممممت  یوارد بهشمممممت شمممممود. وحشممممم گمممممرانید

ّل  ی ْقت ل سسسسسون    داردیممممممرا بممممماز مممممم هیمممممآ نیممممما یولممممم مینمممممما سسسسسر  و  ًهسسسسسا آخ 
ِ إِل ٰ سسسسسع  ّللاَّ الَّسسسسسِذین  ّل  ی سسسسسْدع ون  م  و 

َِّ السسسسسسنَّفْ  م  ّللاَّ  إِّلَّ بِسسسسسساْلح  سسسسسسرَّ َ  أ ث اًمسسسسسسا س  الَّتِسسسسسسي ح  ِلسسسسسس   ی ْلسسسسسس
سسسسسسْن ی ْفع سسسسسسْل ذ ٰ م  ّل  ی ْزن سسسسسسون  ۚ و  : و یعنممممممی  2 و 

یرا بمممممه نممممماحق نمممممم یو کسممممم دهنمممممدیقمممممرار نمممممم پرسمممممتش یرا بمممممرا یجمممممز خمممممدا معبمممممود کهیکسمممممان

                                                                 
 : یعنی 8/ میسوره تحر 1

و  دیمممممممپروردگارتمممممممان گناهانتمممممممان را محمممممممو نما دیشممممممما د،یمممممممبکن یاخالصمممممممانه یو توبمممممممه دیممممممممؤمنمممممممانم بمممممممه درگممممممماه خمممممممدا برگرد یا
کممممممار در  نیمممممم)کاخهمممممما و درختممممممان( آن رودبارهمممممما روان اسممممممت. ا ریممممممزداخممممممل گردانممممممد کممممممه از  یبهشممممممت یو شممممممما را بممممممه باغهمممممما د،یممممممبزدا
را واال  شممممممانیانممممممد. )بلکممممممه اآورده مممممممانیکممممممه بمممممما او ا داردینممممممم سممممممبکرا خمممممموار و  یو کسممممممان  مبممممممریخواهممممممد بممممممود کممممممه خداونممممممد پ یروز
بممممممه جانممممممب راستشممممممان )رو  یو سممممممو شیشمممممماپیپ شممممممان،یو عمممممممل صممممممالح( ا مممممممانی(. نممممممور )ارسمممممماندیممممممم و بممممممه درجممممممات بمممممماال گردانممممممدیممممممم

: نممممممدیگویو( ممممممم کننممممممدیرو بممممممه درگمممممماه خممممممدا ممممممم ننممممممد،یبیکممممممه خمممممماموش شممممممدن نممممممور منافقممممممان را ممممممم یبهشممممممت( در حرکممممممت اسممممممت. )وقتمممممم
بممممم   یزیمممممچمممممرا کمممممه تمممممو بمممممر همممممر چ ،ی( و مممممما را ببخشمممممامیپروردگمممممارام نمممممور مممممما را کاممممممل گمممممردان )تممممما در پرتمممممو آن بمممممه بهشمممممت برسممممم

 .یتوانا 
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و همممممرک  مرتکمممممب آنهممممما شمممممود گناهکمممممار  شممممموندیو مرتکمممممب زنممممما نمممممم ٬مگمممممر بمممممه حمممممق   کشمممممند

  ست یتوبه ن یبرا گرید یراه ایسه جرم را مرتکب شدمم آ نیست. و من اا

سسسسسساِلًحا إِّلَّ  نممممممازل شممممممد:  هیممممممآ نیمممممما سممممممپ  ِمسسسسسسل  ص  ع  سسسسسسن  و  آم  سسسسسسْن ت سسسسسساب  و  : مگممممممر یعنممممممی  1 م 

در جمممممواب ناممممممه  یو عممممممل صمممممالح انجمممممام دهمممممد. وحشممممم اوردیمممممب ممممممانیو ا  دیمممممآنکممممم  کمممممه توبمممممه نما

 اشاره شده است.به عمل صالح  هیآ نیگفت: در ا امبریپ

ق سسسسسْل ی سسسسسا   نمممممازل شمممممد هیمممممآ نیمممممنمممممدارمم در اداممممممه بحمممممث ا یممممممن عممممممل صمممممالح کمممممهیدرحال

ِ ۚ إِنَّ ّللاَّ  ی ْغِفسسسسسسسر  السسسسسسسذُّن وب   سسسسسسسِة ّللاَّ ْحم  سسسسسسسوا ِمسسسسسسسْن ر  ل سسسسسسسٰى أ ْنف ِسسسسسسسسِهْم ّل  ت ْقن ط  ف وا ع  ِعب سسسسسسساِدي  الَّسسسسسسسِذین  أ ْسسسسسسسسر 

ِحیم سسسسسو  اْلغ ف سسسسسور  السسسسسرَّ ِمیعًسسسسسا ۚ إِنَّسسسسسه  ه  ی: ممممممن بنمممممدگان گناهکمممممارم را ممممممگممممموب امبریمممممپ ی: ایعنمممممی  2 ج 

 است.  رال فرانیکث یلینگردند و خداوند خ و یاز رحمت من مأ بخشم

ن مممممَک اَنمممممَت ال َفُمممممور.  دیمممممبمممممه اسمممممالم گرو یوحشممممم سمممممپ  و گفمممممت: اللُهمممممم  ا ْغف رلَنممممما ذُنوبَنممممما فَا 

 ینشممممموچشممممممان ممممممن  ممممماهر  یکمممممن جلمممممو یفرممممممود: فقمممممط سمممممع یاکمممممرم سمممممپ  بمممممه وحشممممم امبریمممممپ

 نیکممممموچکتر یو وحشممممم کنمممممدیو خممممماطره حممممممزه را در قلمممممب ممممممن زنمممممده مممممم ادیممممم ٬تمممممو  دنیمممممچمممممون د

صمممممحابه رسمممممول خمممممدا  نیشمممممد و کممممموچکتر دیشمممممه بعمممممدشمممممش مممممماه  یعنمممممیصمممممحابه رسمممممول هللا شمممممد 

صمممممممحابه اش ابممممممموبکر  نیبزرگتمممممممر اسمممممممت. و بزرگتمممممممر زیمممممممن یاممممممممروز یانسمممممممانها نیاز بزرگتمممممممر

 بود.

 دیشممممما نکمممممهیبخممممماطر ا شمممممودینوشمممممته نمممممم تممممما شمممممش سممممماعت کنمممممدیمممممم یانسمممممان گنممممماه یوقتممممم

یدر همممممان لح ممممه ده برابممممر نوشممممته ممممم دهممممدیکممممار حسممممنه انجممممام ممممم کیمممم یوقتمممم یولمممم دیممممتوبممممه نما

بممممما  طانیو خداونمممممد متعمممممال تممممما قبمممممل از ممممممرگ بمممممه انسمممممان فرصمممممت توبمممممه داده اسمممممت و شممممم شمممممود

 .میآ قیچگونه بر انسان فا دیگویافسو  م

 بودکیممممممشممممممد کممممممه نزد یقحممممممط سممممممال یالسممممممالم( طممممممور هیمممممم)عل یزمممممممان حضممممممرت موسمممممم در

و ممممممردم خسمممممته شمممممدند و  شمممممدندیتلمممممف مممممم یگمممممریپممممم  از د یکمممممی وانممممماتیو ح رنمممممدیهمممممه ممممممردم بم

 جممممماکیهفتمممممادهزارنفر را  یببارد.حضمممممرت موسممممم یدعممممما کمممممن تممممما خمممممدا بممممماران یموسممممم یگفتنمممممد: ا

                                                                 
   ۶0/میسوره مر 1
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بممممماران  یو بممممماران ببمممممارد کمممممه ممممممدت نمممممدیبممممماهم بمممممه درگممممماه خمممممدا تضمممممر  نما یجمممممم  کمممممرد تممممما همگممممم

 .دینبار

قومممممممت  انیممممممخداونممممممد فرمممممممود: م ٬دیعلممممممت را از خداونممممممد متعممممممال پرسمممممم یموسمممممم رتحضمممممم

یبممممه خمممماطر نحوسممممت اوسممممت کممممه بمممماران نممممم کنممممدیاسممممت کممممه چهممممل سممممال اسممممت گنمممماه ممممم یمممممرد

ممممما اسممممت  انیممممم یمممممرد دهمممممیبممممه قممممومش گفممممت: شممممما را بممممه خممممدا قسممممم ممممم یم حضممممرت موسممممبممممارد

حمممماال از جممممم   بمممماردیمممممو بممممه خمممماطر اوسممممت کممممه بمممماران ن کنممممدیکممممه چهممممل سممممال اسممممت کممممه گنمممماه ممممم

رود تمممممما بمممممماران ببممممممارد.آنمرد گناهکممممممار بممممممه چمممممم  و راسممممممتش نگمممممماه کممممممرد و جممممممز  رونیممممممممممممما ب

 میشمممموینممممروم هممممالک ممممم رونیمممماگممممر از جممممم  ب ایو در قلممممبش گفممممت: خممممدا دیممممرا ند یخممممودش کسمممم

کمممممن و بممممماران را ببمممممار تممممما رسممممموا  یم پممممم  خمممممودت رحممممممشمممممومیبمممممروم رسممممموا مممممم رونیمممممو اگمممممر ب

 ٬دیمممممرا مرتکمممممب نشوم.سمممممپ  بممممماران بار یگنممممماه گمممممریکمممممه د بنمممممدمیمممممم ممممممانیپ زیمممممنشممممموم و ممممممن ن

علممممممت  ؟یتسسسسسسو بسسسسسساران را فرسسسسسسستاد ینرفسسسسسست ولسسسسسس رونیسسسسسسب یکسسسسسسس ایخسسسسسسداگفممممممت:  یحضممممممرت موسمممممم

آنممممممرد گناهکمممممار فمممممرو  یفرممممممود : بممممماران را بمممممه خممممماطر توبمممممه و بزرگممممم متعمممممال خداونمممممد سمممممت یچ

 .فرستادمیدر اول به خاطر نحوست او نم کهیفرستادم در حال

 ب( )نرم شدن قل

 تیو سممممملم آممممممد و از سمممممنگدل بمممممودن خمممممود شمممممکا هیمممممهللا عل یاکمممممرم صمممممل ینمممممزد نبممممم یکمممممی

دسمممممت بکمممممش و بمممممه او غمممممذا بمممممده تممممما دلمممممت نمممممرم گمممممردد و فرممممممود:  میتمممممیکمممممرد: فرممممممود: بمممممر سمممممر 

او م فمممممرت  یکمممممه در سمممممرش دارد بمممممرا ییبکشمممممد بمممممه انمممممدازه موهممممما دسمممممتمیتیهمممممرک  بمممممر سمممممر 

او  هیممممممبمممممما گر انممممممدیرا بگر یمممممممیتی  : هممممممرکدیممممممفرمایممممممم گممممممرید ثیو در حممممممد شممممممودینوشممممممته ممممممم

و  کممممنمیرا شمممماد کنممممد مممممن او را شمممماد ممممم یمممممیتیو هممممرک   دیممممآیعممممرش خداونممممد بممممه لممممرزه در ممممم

فاصمممممله انگشمممممت شمممممهادت  ماننمممممد کنمممممدیمممممم یسرپرسمممممت میتمممممیاز  کهیفاصمممممله ممممممن در بهشمممممت بممممما کسممممم

 1و اشاره است.

 

                                                                 
 .یترمذ حیصح 1
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 سخن (  ری)تأث

وسمممممملم آمممممممد و از  هیممممممهللا عل ینممممممزد رسممممممول خممممممدا صممممممل یشممممممخص سممممممنگدل و قمممممماتل یروز

آموزنممممممده بممممممه او فرمممممممود و  حتیرسممممممول خممممممدا چنممممممد تمممممما نصمممممم ٬کممممممرد تیقسمممممماوت قلممممممبش شممممممکا

مممممه کمممممردن  یآن ممممممرد از حضمممممور رسمممممول خمممممدا خمممممارج شمممممد حتممممم کمممممهیزمان مورچمممممه همممممم  کیممممماز ل 

یرسمممممول هللا مممممم ایمممممآنحضمممممرت آممممممد و عمممممرض کمممممرد:  شیپممممم یهمممممم شخصممممم ی. و روزدیترسمممممیمممممم

و  یادبمممم یتمممممام صممممحابه نسممممبت بممممه بمممم د یمممممممممن بدهکممممار را بممممه  نیممممزنمممما بکممممنم لطفمممما اجممممازه ا خممممواهم

رسمممممول خمممممدا آنهممممما را آرام نممممممود و بمممممه آنممممممرد  یانداختنمممممد ولممممم راهبمممممه  اهویمممممسمممممخنان آن شمممممخص ه

بممممما  یکسممممم یخمممممواه یمممممم ایمممممبممممما ممممممادر تمممممو زنممممما کنمممممد  گفمممممت: نمممممه  آ یکسممممم یخمممممواهیمممممم ایمممممفرمود:آ

بممممممه  یکسمممممم یخممممممواه یخممممممواهر تممممممو همبسممممممتر شممممممود  گفت:نممممممهمفرمود: پمممممم  همانگونممممممه کممممممه نممممممم

ممممممدهم سمممممپ   اکمممممار ر نیمممممبمممممه خمممممودت اجمممممازه ا زیمممممهمانگونمممممه ن دیمممممنما یاحترامممممم یامو  تمممممو بمممممنممممم

بمممممممه او نممممممممود: و فرممممممممود:  یسمممممممبک یآنممممممممرد گذاشمممممممت و دعممممممما نهیسممممممم یدسمممممممت مبمممممممارکش را رو

از حضمممممممور رسمممممممول خمممممممدا  یفمممممممرج او را از زنممممممماکردن محفمممممممو  بمممممممدارم آنممممممممرد در حمممممممال ایخمممممممدا

 شد. یمحسوب معمل نزدش زنا  نیو زشت  تر نیآمد که بد تر رونیب

 یتنسسسسسد رو امکمممممان داردنمممممه بممممما ییاخسسسسسالق و خوشسسسسسرونممممممودن انسمممممانها تنهممممما بممممما  تیهمممممدا پممممم 

 !یو بد اخالق

 )خلقت انسان( 

ه،َدمیچهمممممممار گانمممممممه  ر  یمتعمممممممال انسمممممممانها را از طبممممممما خداونمممممممد :بممممممماد، یعنیو بل مممممممم   ح،ممممممممر 

 .دیزهره، خون و بل م آفر

بوجممممممود  یطمممممموالن یو همممممماو آرز ایمممممم)بمممممماد(. حممممممرص و طممممممم  بممممممه دن حیممممممر هیمممممماز ناح کممممممه

 آمد.

ه )زهره(  هیناح از دوعجله بوجود آمد. -مر   خشم، لم، تمر 

ممممممات و لذا لیمممممم -دم)خمممممون(  هیمممممناح از  داریمممممپد یویمممممدن ذیمممممبمممممه زنمممممان و ارتکممممماب بمممممه محر 

 شد.
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لم بوجود آمد. یو نرم یدنیبه غذا و نوش لیم -)بل م(  بل م هیاز ناح و  و ح 

ام خلقمممممت چهمممممار رنممممم  خممممماک را اسمممممتفاده نممممممود، خداونمممممد متعمممممال هنگممممم نهمممممایبمممممر ا عمممممالوه

پوسممممممت، زرد پوسممممممت،  دیسممممممف یعل ممممممت انسممممممانها نی. بممممممه هممممممماهیسممممممرخ، زرد، سمممممم د،یخمممممماک سممممممف

عملممممش را هممممم شممممعبه شممممعبه نمممممودن و  نیممممپوسممممت بوجممممود آمدنممممد و فلسممممفه ا اهیسممممرخ پوسممممت، سمممم

 شمممممناخت نفسشممممان و احتمممممرام بممممه همنوعشمممممان بمممموده اسمممممت کمممممه یسمممماختن انسمممممانها بممممرا لمممممهیقب لممممهیقب

سسسسسسا  ی سسسسسسا  مسمممممم له اشممممماره نممممممموده اسمممممت: نیمممممبممممممه ا زیمممممسمممممموره مبارکمممممه حجممممممرات ن 13 هیمممممدر آ أ یُّه 

م   ْم  ف وا ۚ إِنَّ أ ْ سسسسسر  ق ب ائِسسسسسل  ِلت ع سسسسسار  سسسسسع وبًا و  ع ْلن سسسسسا  ْم ش  ج  أ ْنث سسسسسٰى و  سسسسسٍر و  ل ْقن سسسسسا  ْم ِمسسسسسْن ذ    ِعْنسسسسسد  النَّسسسسساس  إِنَّسسسسسا خ 

ِ أ تْق سسسسسسا    ِلسسسسسسیم  خ   ۚمْ ّللاَّ  میدیمممممممممممممرد و زن آفر کیمممممممممممممردمم ممممممما شممممممما را از ی:ایعنممممممی بِیسسسسسسر   إِنَّ ّللاَّ  ع 

 یممممممالک برتمممممر نهمممممای)ا دیرا بشناسممممم گریکمممممدیتممممما  میمممممهممممما  قمممممرار داد لمممممهیهممممما و قب رهیممممموشممممممارا ت

خداونمممممد دانممممما و  قیمممممشماسمممممت؛ بمممممه تحق نیشمممممما نمممممزد خداونمممممد بممممما تقمممممواتر نیتمممممر ی( گراممممممسمممممتین

 آگاه است.

ل آب شختیر یچهار نو  آب را بر خاک آدم نیبر ا عالوه دهان و  ینیریکه باعث ش --نیری. او 

م آب شور ینرم ساخته شده است محاف   یو چشم انسانها که از جن  پ یکه با آن از عدس --گلو شد. دو 

م ه شد تا هنگام خ--آب تلخ --نمود. سو   یجانور چیه وابکه با آن ترش حات گوش فرزندان آدم تلخ و بد مز 

خطرناک و گرد خاک  یهایآدم از باکتر یبا آن دماغ اوالد بن که دهیآب گندنتواند وارد آن شود.و چهارم 

اِلِقین    اطراف حف  شد.   1 ف ت ب ار    ّللاَّ  أ ْحس ن  اْلخ 

 )چهار قسم بودن انسان ها(

 السالم( هیمثل حضرت آدم )عل -بدون پدر مادر-1

ا. -از پدر بدون مادر -2  مثل حضرت حو 

 السالم(. هی)عل یسیمانند حضرت عاز مادر بدون پدر  -3

 از پدر و مادر مانند من و شما. -۴

                                                                 
 و سازندگان است.( رندگانیاندازه گ ن  یاست گه بهتر زدانی)واال مقام و مبارک یعنی. 1۴سوره مؤمنون/  1
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 (اءی)چهار قسم بودن انب

 هیممممممهسمممممتند ماننممممممد حضمممممرت آدم)عل امبریمممممخممممممود پ یکممممممه فقمممممط بمممممرا یامبرانیمممممپ :اّول صسسسسسنف

 السالم(.

 شیو صمممممدا دنمممممدید یخمممممواب مال کمممممه را مممممم لهیبودنمممممد کمممممه بمممممه وسممممم یامبرانیمممممپ :دّوم صسسسسسنف

 رویمممممالسمممممالم( کمممممه پ هیممممممسمممممتقل نبودنمممممد مثمممممل حضمممممرت لوط)عل عتیشمممممر یو دارا دندیشمممممن یرا مممممم

 السالم( بود هی)علمیابراه

و همممممممم  ندندیشممممممم یمال کمممممممه را مممممممم یبودنمممممممد کمممممممه همممممممم صمممممممدا یامبرانیمممممممپ :سسسسسسسسّوم صسسسسسسسنف

 السالم(  هی)علون یداشتند مثل حضرت  تیمامور

عممممممد ه  یو بممممممرا دنممممممدید یمال کممممممه را ممممممم یداریممممممهممممممم در خممممممواب و هممممممم ب:چهسسسسسسارم صسسسسسسنف

تهمممممما بممممممر انگ یریممممممکث اریبسمممممم شممممممده بودنممممممد و صمممممماحب کتمممممماب بودنممممممد مثممممممل  ختممممممهیاز مممممممردم و ام 

 اولوالعزم. امبرانیپ

 )مالئکه مقّرب(

 یجانهممممممما بمممممممه بمممممممدن انسمممممممانها مممممممم دنیمممممممممممممممامور زدن صمممممممور و دم - لیحضسسسسسسرت اسسسسسسسسراف -1

 باشد.

 یدر صممممممدره المنتهممممممم گمممممماهشیو جا اسممممممتیبممممممر انب یمممممممامور وحمممممم - لیسسسسسسحضسسسسسسرت جبرئ -2

 است.

فرشمممممممممته نمممممممممزول رحممممممممممت و بممممممممماران و بمممممممممرف و ارزاق بمممممممممر  - لیسسسسسسسسسکائیحضسسسسسسسسسرت م -3

 باشد. یموجودات م

ممممممامور قمممممبض جانهاسمممممت و همممممر جممممما بمممممرود تممممما جمممممان نسمممممتاند بمممممر  - لیسسسسسحضسسسسسرت عزرائ -۴

 1گردد. ینم

 

                                                                 
 .یبابک محمود فیتال/ ۴00ص/ /3عقل، علم و عمل /ج/ 1
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 )تورات ختم به پنج کلمه است( 

 

ل  است. یکه مردم از آن منتف  نشوند باسن  مساو یآن مال - او 

م  است. یبا س  مساو دیر ذل ت نماثروتمند ا ها شیکه پ یریفق - دو 

م  است. یمساو طانیکه به عملش عمل نکند باش یعالم - سو 

 است. یکه با عدالت رفتار نکند با فرعون مساو یسلطان - چهارم

 یزمسممممماویرود بممممما کن رونیممممماسمممممت کمممممه بمممممدون اجمممممازه شممممموهر از خانمممممه اش ب ی. زنمممممپمممممنجم

 است.

 جمله( کیو قران در  لی)خالصه تورات، إنج

 

 یکممممممه مثممممممل او از کسمممممم یاز خممممممدا بترسمممممم یاسممممممت کممممممه بقممممممدر نیمممممما -خالصممممممه تممممممورات  -1

 م ینترس

مثمممممممل او  یکمممممممه بمممممممه کسممممممم یشمممممممو دواریمممممممبمممممممه خداونمممممممد ام یبقمممممممدر - لیمممممممخالصمممممممه انج -2

 م ینباش دواریام

بپسمممممند و  زیمممممن گمممممرانیبمممممه د یپسمممممند یهمممممر چمممممه بمممممه خمممممودت مممممم - میخالصمممممه قمممممران کمممممر -3

 بالعک م

 پزشک عرب( تیّ )وص

عمممممرب بمممممود در حمممممال ممممممرگ قمممممرار  یپزشمممممکها نیاز مممممماهرتر یکمممممیبمممممن کلمممممده کمممممه  حمممممارث

 .فرمود : مییمابه آن عمل ن ایما بکن که در دن یبرا یتی  : وصدندیداشت، از او پرس

و گوشممممممت تممممممازه  دیممممممکن زیمممممماز گوشممممممت مانممممممده پره -2 دیممممممفقممممممط بمممممما دختممممممران ازدواج کن -1

چمممممون باعمممممث نقصمممممان  دیمممممخودتمممممان را خسمممممته نکن -۴ دیمممممنمممممار  و کمممممال نخور وهیمممممم -3 دیمممممبخور
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 دیمممممخمممممود را معالجمممممه نکن دیمممممتحممممممل دار یمممممماریدر حالمممممت ب کمممممهیتممممما زمان -۵ شمممممودیعمرتمممممان مممممم

 -۶( دیمممممبمممممه رخمممممت خمممممواب نرو انتممممما حمممممد تمممممو یضمممممیمر فرمممممموده هنگمممممام زیمممممن ی)حضمممممرت علممممم

 ٬چمممممون باعمممممث ذوب بل مممممم دیمممممبمممممدن از آهمممممک اسمممممتفاده کن یبمممممردن موهممممما نیاز بممممم یهرمممممماه بمممممرا

و بعممممممداز  -8 دیممممممبعممممممداز ناهممممممار بخواب -7 شممممممودیگوشممممممت ممممممم ادشممممممدنیرفممممممتن زرد آب و ز نیبمممممماز

 .دیم راه بروقد۴0شام 

هرگمممممز دارو مصمممممرف نکمممممن مگمممممر  -1: کنمممممدیمممممم حتینصممممم نیچنممممم گمممممریپزشمممممک د فمممممرزدق

قمممممدم راه ۴0 یدر معمممممده ات غمممممذا اسمممممت غمممممذا مخمممممور و اگمممممر خمممممورد یوقتممممم -2موقممممم  ضمممممرورت 

آخمممممر  یهممممما وهیمممممم -۴چممممم  بخمممممواب  یبمممممر پهلمممممو یشمممممکمت را پمممممر از غمممممذا کمممممرد یوقتممممم -3بمممممرو 

و هرگمممممممز دو  -7ازدواج مکمممممممن  نرزنمممممممایبممممممما پ -۶مسمممممممواک بمممممممزن  شمممممممهیهم -۵فصمممممممل را مخمممممممور 

یممممممم ابممممممانیرا در ب اهیگوشممممممت مممممممار بممممممزرگ و سمممممم یوعممممممده گوشممممممت نخممممممور چممممممون گوشممممممت رو

 .کشد

 )مساجدوآداب آن(

ساِجد ب   -1درموردمساجد وجودداردازجمله: یادیارزیبس حیصح ثیاحاد تَّق وت  ی  الم   یعنی نیاْلم 

 گاهیمساجدجا دچراکهیریخود الزم بگ ینشستن درمساجدرابرا -2است. زکارانیه:مساجدخانه پر

ه ب انیبندگان خداست وهرزه گو نینشستن محبوب تر ی:مساجد جادیگویم یخوالن  یابوادر -3.استیانب

از  یکی - ۵شدمینبودشب وروز ازمسجد دورنم یحاجت ی:اگرقضادیگوینارمیمالک بن  د -۴راه ندارند. آن

درمساجد  یعبادت کنندگان وآبادکنندگان ندکهیب یرابفرستد م یعذاب خواهدیم یاست که وقت نیداوند انعمات خ

عذابش نسبت به بندگانش  از ندیبیرام زیسه چ یخداوندوقت -۶ گرداندیبه خاطر آنها عذابش را برم باشندیم

نه  نندکیم یاجد راآبادمعنومس کهیکسان دّوم آورند ینماز صبح را بجا م کهیکسان اول دینما یصرفه ن رم

 بی  مس دبنیسع -7 .هیوافراد سف گناهیب اهانیودرختان وگ واناتیکودکان وح سّومو یوماد   ی اهر

 قبل از هر اذان درمسجد حضور رایام ز دهیازمسجدنشن رونیاذان راب یسال است که صدا ستیفرمود:ب

 جنازه    ییبه  تش ارفتنی یدار سجدرادوستنشستن درم :دندیپرس بی  مس دبنیازسع -8ام  افتهی

مساجدبهشت  -9. شتراستیجنازه ب  ییازتش راطیق کیپاداش مسجدنشستن  رایدرمسجد ز نشستن فرمود:

 ریهستند پ  د نیزم یوبازارها دوزخ رو دیخارج شو ریدودیهستند پ  زود وارد آنها شو نیزم یرو
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من اکنون  گانیهمسا ندیکجا زندیوند ندا مخدا امتیدرروزسخت ق -10 دیوزود خارج شو دیوارد آنها شو

 هستند  یچه کسان گانتی:پروردگارا مگر همساپرسندیفرشتگان م دیووارد بهشت شو دییایب

نوشت اکثر اوقات  یحضرت ابودرداءبه سلمان فارس -11ماندند یدرمساجدم ادیز کهی:کساندیفرمایم

به مساجد برود رحمت خداوند  ادیرک  زام که ه دهیخودرادرمساجد بگذران چون من از رسول خدا شن

 یخدارو ه:مساجد خاندیفرمایعبدهللا بن مسعود  م -12 گذردیاز پُل صراط م یوبه راحت شودیبراو نازل م

وهرک  به مساجد برود مورد  ردیگیقرارم زبانیم ییرایشود مورد پذ یهستند هرک  وارد خانه ا نیزم

 اواُلفت  :هرک  بامساجد دوست شود خداوند بادیفرمایم دیابوسع -13 ردیگیلطف پروردگار قرارم

قدم برداردبه  ادیبه طرف مسجد ز هایکیدرتار کندهرک یم تیروا امبراکرمیازپ رهیابوهر -1۴. ردیگیم

سه  -1۶.دیاوشک  نکن مانیروددرایمسجد م ادبهیکه ز دیدیراد یاگرکس -1۵.دیبشارت ده امتینور کامل ق

 :دیشو یانسان رام زگناهانیچ

 ردیگیکمممممممه بممممممماآب سردوضممممممموم یکسممممممم یدوّمسسسسسسس رودیممممممممسممممممماجد م ادبمممممممهیکمممممممه ز یکسممممممم اّول

ل وقممممممت م شینمازهمممممما کهیکسمممممم یسسسسسسسّومو خانممممممه انسممممممان هرچممممممه ازمسممممممجد دور  -17 خوانممممممدیرااو 

همممممرک  بممممما مسممممماجد الفمممممت  -18خواهمممممد بمممممود . شمممممتریترباشمممممد بمممممه هممممممان انمممممدازه ثمممممواب واجمممممرش ب

 یعمممممممممرش الهممممممممم هیسممممممممما ریمممممممممز اممممممممممتیاسمممممممممت کمممممممممه درروز ق یجزءهفمممممممممت گروهممممممممم ردیمممممممممبگ

اهمممممممل آسممممممممان  یبمممممممرا نیزمممممممم ی:مسممممممماجد رودیگویحضمممممممرت ابمممممممـن عب ممممممما  م -19ردیمممممممگیقرارم

 -20رادارنمممممممد . یچنممممممان درخشممممممندگ نیاهممممممل زممممممم یدرخشممممممند کممممممه سممممممتارگان بممممممرا یچنممممممان ممممممم

 هستند. یوجسم یوروان یروح یها مارستانیمساجد محل آرامش وب

ا نَّ 》 داً  و  ع  هللا ا ح  ساِجد  هلِل ف ال ت ْدع وا م   1《الم 

راسممممممممممت  یوهنگممممممممممام ورودباپمممممممممما دیبممممممممممدون وضممممممممممو وارد مسجدنشممممممممممو -1مسمممممممممماجد: آداب

خممممممممروج  یودعمممممممما دیچمممممممم  خممممممممارج شممممممممو یوهنگممممممممام خممممممممروج باپمممممممما دیممممممممورود رابخوان یودعمممممممما

حممممممد اقل پممممممانزده متممممممر  دیمممممممسممممممجد گذرنکن کیممممممجنابممممممت ازفاصممممممله نزد تی  دروضممممممع -2 دیممممممرابخوان

نمممممه  زارآخرتنمممممدجد باچمممممون مسممممما دیمممممنکن ییگمممممو همممممودهیدرمسمممممجد اصممممم  ب -3دیفاصمممممله داشمممممته باشممممم

چممممممون بممممممه گفتممممممه  دیمممممموجممممممه سممممممخن نران چیبممممممه همممممم یویممممممدرمساجدازمسمممممما ل وتعلُقممممممات دن -۴ایممممممدن

 زیمممممممآوردوکف ممممممماره ن یمممممممم نییاسمممممممت وشمممممممأن مسممممممماجد راپممممممما ارمذمومیکاربسممممممم نیممممممما علمممممممما یبرخممممممم

                                                                 
 (دیراباخداپرستش نکن یمساجدمختص  پرستش خدا است.و)درآنها(کس)18سوره جن/ 1
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 یویجهمممممممممممت کممممممممممماردن یدرمسجدنشسمممممممممممته بمممممممممممود غمممممممممممالم و یروز وبیمممممممممممداردخلمممممممممممف بمممممممممممن ا

بلنممممممممممممد هرگممممممممممممز  یباصممممممممممممدا -۵ دادواردمسجدشداوبرخاسممممممممممممت وخممممممممممممارج ازمسممممممممممممجدجوابش را

بلنممممممد حممممممرف زد  یباصممممممدا یعمممممممربن خطمممممماب شخصمممممم ددرزمانیممممممدرمسممممممجد حممممممرف وسممممممؤال نکن

هرگممممممممز درمسممممممممجد  -۶کممممممممار منمممممممم  کممممممممرد  نیمممممممماش رابرسممممممممراو وارد کممممممممرد واوراازا انمممممممهیواوتاز

 یدرمسممممممجد  لمتمممممم یوالممممممه وسمممممملم فرموده:هرخنممممممده ا هیممممممهللا عل یصممممممل امبراکرمیممممممچممممممون پ دیممممممنخند

 باشمممممممممدیگمممممممممم شمممممممممده نم یایاشممممممممم یبمممممممممرا ادیممممممممموفر یجارکشممممممممم یهرگزمسمممممممممجدجا -7درقبراسمممممممممت

 زیممممممچ نکممممممه ا دیممممممدعمممممما کن کنممممممدیچنممممممان م دیممممممدیراد یاسممممممت کممممممه هرکسمممممم تیوازرسممممممول خممممممداروا

هرگممممممز درمساجدعمداًبادشممممممکم خممممممارج نشممممممود کممممممه فرشممممممتگان فاعممممممل  -8نشممممممود. دایممممممگمشممممممده اش پ

ز هرگمممممم -10.دییممممممننما زانیممممممآو وارمسممممممجدیهرگممممممز لباسممممممها را از د -9.کننممممممدیکمممممماررا لعنممممممت م نیمممممما

داخممممممل مسمممممممجد  -11.دیمممممممراوارد مسممممممجد نکن عممممممتیاطبیانسمممممممان و ایمممممم وانیمممممممعکمممممم  ومجسمممممممه وح

 -13.دیآنهممممممما پارچمممممممه بکشممممممم یرو دیممممممما ردهآو یلیاگروسممممممما -12دیمممممممشمممممممانه نکن ایمممممممسمممممممرراروغن 

هرگمممممممز آب دهمممممممان  -دیمممممممکن تیممممممممسمممممممجد رارعا یزیمممممممتم -1۴دیبمممممممدون عطمممممممر وارد مسمممممممجد نشمممممممو

هنگممممممام ورود بممممممه  -1۶ بخشممممممش اسممممممت رقابمممممملیکممممممه جممممممزو گناهممممممان غ دیممممممندازیداخممممممل مسممممممجد ن

 .دیالمسجد بخوان تی  مسجد دورکعت سنت تح

هممممممممما کاسممممممممممته  یمسممممممممماجد آبمممممممممماد وپمممممممممراز انسمممممممممان وعابدشممممممممممودازتعداد زنمممممممممدان یوقتممممممممم -

طمممممممممالق  شمممممممممرفتیکمممممممممم وازپ یروانممممممممم یمممممممممماریب گمممممممممرددیبسمممممممممته م مارسمممممممممتانیب یشمممممممممود،درهایم

 یپممممممم  ا شمممممممودیداده م لیمممممممتحو بمممممممه جامعمممممممه یممممممممانیسمممممممالم وا یهممممممما شمممممممودوخانوادهیم یریجلممممممموگ

مسممممممماجدراقفل  چگممممممماهیوه دیردم ازممممممممؤمن شمممممممدن فرزنمممممممدان خودشمممممممرمنده وناراحمممممممت نشمممممممومممممممم َدر 

ل دکهیوازخدابترس دینزن   باشدیبه وجود آمده بعداز رسول خدا م یبدعتها نیجزو او 

قفمممممممل  یونیممممممملیچهمممممممارده م یوفرشمممممممها ینتمممممممیز لیاوسمممممممایاگردرمسممممممماجدرابه خاطردزدهممممممما  -

 رهیمممممخ یورنگهممممما ایممممماز تجممممممالت دن یسمممممجدخالتام دیلطفممممما آنهمممممارا بمممممه دسمممممت فقمممممرا برسمممممان دیمممممزنیم

 یوعمممممممدم قفمممممممل زدن درهممممممما یمعنمممممممو یباشمممممممد ودرعممممممموض فضممممممما یتوخمممممممال یکننمممممممده وبمممممممدعتها

 . دیمساجدشرو  کن
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 ازتفرقه( یودور نیدعوت مردم به د لتی)فض

 ْْنک   ک ْنت م ْون  ع ِن اْلم  وِف و  ت ْنه  ْعر  ون  بِاْلم  ر  ْت ِللنَّاِس ت أْم  ٍة أ ْخِرج  ْیر  أ مَّ ِ خ  آل عمران  ِر و  ت ْؤِمن ون  بِا َّ

110  

شممممما بهتممممرین امتممممی بودیممممد کممممه بممممه سممممود انسممممانها خممممارج شممممدید امممممر بممممه معممممروف و نهممممی 

یلممممممممممت داشممممممممممتن امممممممممممر دعمممممممممموت وتبلیممممممممممغ دیممممممممممن  از منکر آمده که علت این امر بزرگی و ف

 باشد.است که حتی جلوتر از ایمان می

ی آورنممممممد کممممممه در دنیمممممما نممممممماز، مممممممی فرمایممممممد: روز قیامممممممت شخصممممممی را مممممممنبممممممی اکممممممرم 

عممممممذاب  رابممممممه اوروزه، زکممممممات و حمممممم  و همممممممه فرا ضممممممش را انجممممممام داده ولممممممی بمممممما وجممممممود ایممممممن 

مممممت تفرقمممممه بمممممه  یبمممممه خاطرعممممممل وحرفهممممما نکمممممهیسمممممازند بمممممه خممممماطر ا یگرفتمممممار مممممم یالهممممم اودرام 

 یاسمممممت ولممممم یآورندکمممممه هراسمممممان ازعمممممذاب الهممممم یرامممممم یوجمممممود آممممممده اسمممممت ودرمقابمممممل شخصممممم

کمممممممه باعمممممممث  یوقمممممممت ،فمممممممالن حمممممممرف رازد نمممممممددرفالنیگویوبمممممممه اوم ندسمممممممازیاوراوارد بهشمممممممت م

 شد. یاختالف ازجامعه اسالم یدورشدن فساد ونابود

چشممممممممم  گررابممممممممهیمسمممممممملمان د ی:اگرمسمممممممملماندیفرمای)رحمممممممممه هللا(م نیالعابممممممممد نیممممممممز یُمفتمممممممم

ازخممممممود  دیممممممومسمممممملمان نبا ی ممممممیفممممممرد تبل کیممممممو شممممممودیدورم یحقممممممارت بنگممممممرد ازرحمممممممت الهمممممم

راجاهمممممممممل  گمممممممممرانیود افاضممممممممملیخودراعمممممممممالم و نکمممممممممهیاایو نمممممممممدیبب یبمممممممممد گمممممممممرانیوازد یخممممممممموب

کاررانمممممدارم  نیممممما اعلمیممممم ییانممممماممممممن تو دیمممممبمممممه خودبگو یکسممممم دیمممممنبا غیمممممودراممممممر تبل ندیوقاصمممممربب

 نه  ایخدامراقبول کرده  دیبگو دیبلکه با

 تیسمممممبب همممممدا روزیکمممممه تممممماد یمسممممملمانها خمممممارج شمممممده ومسممممملمان یاززنمممممدگ نیمممممد متأسمممممفانه

شممممممده انممممممد  زیممممممن گممممممرانید یگمممممممراه گشممممممته وموجممممممب گمراهمممممم بودنممممممد حمممممماال خودشممممممان گممممممرانید

اسممممممت وامممممممروزه نشسممممممتن  روزیممممممازد کتریتممممممار نممممممدهیبممممممدتر ازگذشممممممته اسممممممت وآ تی  واکنممممممون وضممممممع

 است . رهیکب ناهاناز گ یکی گرید یشدن مسلمان به انسانها تی  اهم یوب

میسسسسسخبمممممه  روزیکمممممه تممممماد یمسممممملمانان هممممممان اّل م  ممشمممممهوربودند اکنمممممون بمممممه  ر  اّل م   لیتبمممممد شسسسسسر 

 ایممممممهسممممممتند کممممممه بمممممما کفممممممر وشممممممرک ازدن یمردممممممم ایممممممگشممممممته انممممممد.وامروزه درگوشممممممه وکنممممممار دن

بمممممه  م اگریخمممممدا بمممممده شمممممگاهیدرپ میتممممموانیرامامسممممملمانان م تهایَ مسمممممؤل نیمممممجمممممواب ا ایمممممرونمممممد آ یمممممم
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بمممممممت دن کیمممممممانمممممممدازه  بمممممممت د ایمممممممدهمممممممم مح   یکارهممممممما میتممممممموانیباشمممممممد م درقلبممممممممان وخمممممممدا نیممممممم،مح 

محب مممممت  یولممممم کنمممممدیم لیمممممانسمممممان را بَمممممرده وذل ایمممممدن چمممممون محب مممممت بمممممه میانجمممممام دهممممم یاربزرگیبسممممم

 .گرداندیم روزیوپ زیبه  خداوند انسان را عز

 .هاستیوماف ایشام درراه خدا خارج شدن بهتراز تمام دن کیصبح و کی

 یمممممممممردم را بممممممممه سممممممممو یاگممممممممر کسمممممممم ایالسممممممممالم( فرمود:خممممممممدا هیمممممممم)عل یموسمممممممم حضممممممممرت

رحممممممرف خممممممارج شممممممده از  خداونممممممد فرمممممممود :بممممممه عمممممموض ه یدهیممممممچممممممه بممممممه اوم دیممممممتودعمممممموت نما

 .مینما یم تیسال را عنا کیدهانش عبادت 

از جهممممممنم  دهندانسممممممانهایانجممممممام م یاممممممما اعمممممممال ضممممممد بهشممممممت خواهنممممممدیبهشممممممت رام انسممممممانها

 1شوندیم کتریمتنفرند امابا اعمالشان به جهن م نزد

تعدادشمممممممن  ایمممممممدرختمممممممان  یتعمممممممدادبرگها تممممممموانمی:من مدیمممممممفرمایالسمممممممالم( م هیممممممم)عل لیمممممممجبر 

قممممممدم  نیثممممممواب اولمممممم سممممممتمیهرگممممممز قادرن یآسمممممممان رابشمممممممارم ولمممممم اتعدادسممممممتارگانیو ابممممممانیب یهمممممما

 2.رابشمارم کندیدرراه خدا خروج م کهیکس

اسممممممممت  طانیشمممممممم یثممممممممواب نافرمممممممممان نیخداسممممممممت وبزرگتممممممممر یگنمممممممماه نافرمممممممممان نیبزرگتممممممممر

 چیرنشمممممممده،هیباصمممممممدقه وزکممممممات فق یکسمممممم چیبابُخممممممل وثمممممممروت ثروتمندنشممممممده ،هممممممم یاحمممممممد چیوهمممممم

 ینشمممممده ،ممممممژده بمممممرا لیمممممبانمممممماز خوانمممممدن کمممم  وذل ینفمممممر چیه وهممممنشمممممد فیبممممماروزه ضمممممع یشخصمممم

بممممممردن شممممممر  راداده اسممممممت وهالکممممممت  نیروازبیممممممانتشممممممار خ قیممممممکممممممه خداونممممممد آنهمممممما راتوف یکسممممممان

 باشند. یم ریبرنده خ نیباد که پخش کننده شر وازب یکسان یبرا

_امربمممممه معممممممروف عالممممممت مممممممؤمن اسمممممت وامربممممممه منکمممممر عالمممممممت منمممممافق اسممممممت ،امربممممممه 

 .کندیم ادتریوامربه منکر هم ت منافق راز کندیم شتریمؤمن رابمعروف هم ت 

کنممممممممد درواقمممممممم   حتینصمممممممم گممممممممرانید شیرا پمممممممم یکممممممممه مسمممممممملمان ی:کسممممممممدیفرمای_ابودرداءم

 زیمممممکنمممممد درواقممممم  اورا عز حتیرادرخلممممموت نصممممم یکمممممه مسممممملمان یکمممممرده اسمممممت وکسممممم لیممممماورا ذل

 کرده است 

                                                                 
 7۶/ص غیتبل لیفضا 1
 77/ص غیتبل لیفضا 2
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اب خممممممممدا قبممممممممل از آنکممممممممه عممممممممذ دیمممممممماز منکممممممممر کن یمممممممممردم امربممممممممه معممممممممروف ونهمممممممم ی_ا

 ی ممممممالم باعممممممث عممممممذاب عممممممموم یقبممممممول نشممممممود وسممممممکوت درجلممممممو دیممممممفرارسممممممدقبل آنکممممممه دعمممممما کن

 شودیم

 یبازبممممممممان جلممممممممو دیاگرنتوانسممممممممت دیممممممممریاورابگ یبادسممممممممت جلممممممممو دیممممممممدیراد ی_اگرسممممممممتمکار

بادسممممممممت بازداشممممممممتن  دیممممممممرابدان نیمممممممموا دیممممممممریاورابگ یبممممممممادل جلممممممممو دیواگرنتوانسممممممممت دیممممممممریاورابگ

ن کارعلمااسمممممت وبمممممادل بممممماز داشمممممتن کمممممار عممممموام النممممما  کاراُمراوحکمممممام اسمممممت وبازبمممممان بازداشمممممت

 است

 (نیمبلّغ د ی)پنج شرط برا 

 نیمممممممد غیمممممممتبل تیعلمممممممم دردرجمممممممه اول قرارداردوجاهمممممممل صمممممممالح نیمممممممد غیمممممممتبل یعلم:بمممممممرا_1

 راندارد

 .شوندیم اکارپرتیاخالص:بدون اخالص اعمال به صورت ر_2

عکممممممم   جمممممممهیباشمممممممد واغلمممممممب نت یممممممممردم ممممممممؤثرنم یانسمممممممان تنمممممممدخوبرا حیاخالق:نصممممممما_3

 دارد

 قیگفت:توزنممممممد ییوقممممممت آمممممممد وباتنممممممد خممممممو فهیدخلیهممممممارون الرشمممممم شیپمممممم یمبل  مممممم شممممممخص

گفمممممممت:معلوم  یموسممممممم احضمممممممرتی یتممممممموبزرگتر ایممممممم:آ دگفتیمهارون الرشمممممممیهسمممممممت یوجهنمممممممم

:مسممممممملم اسمممممممت فرعمممممممون  افرعون گفمممممممتیممممممممن بدترهسمممممممتم  ایممممممموآیاسمممممممت حضمممممممرت موسممممممم

 یادمفرسمممممممت فرعمممممممون شیراپمممممممیخداوندحضمممممممرت موسممممممم کمممممممهیگفمممممممت :وقت دی.همممممممارون الرشممممممم

ا وْ ی   ناًل ع لَّسسسسسسه  یَّ )ف ق سسسسسسوّل  ل سسسسسسه  ق ْوّلًل  بممممممه اوچممممممه گفممممممت فرمود: یدانمممممم سسسسسسی  ت ذ ک ر  :سممممممپ  بممممممه  یعنممممممی(. یْخش 

 ادکنممممممممممدی)غفلممممممممممت خودوع مممممممممممت خدارا( دی.شممممممممممادی(سممممممممممخن بگو  مممممممممممانیبااو)درموردا ینرممممممممممم

 وعذاب دوزخ(بهراسد. شیخو انیو)ازعاقبت کفروط 

 .شومیدارمینمازشب ب من هرچند الم هم باشم بازبه کهیدرحال

 نیمممممممماسممممممممت چممممممممون حکمممممممممت ا غیممممممممصممممممممبر:مواجه شممممممممدن بامشممممممممکالت ازامورمسممممممممل م تبل_۴

 .ایمانند انب باشدیکارم
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عمممممممل ماننممممممد  یشممممممخص بمممممم  راسممممممتیتاث یعمممممممل بممممممه علممممممم : سممممممخن بممممممدون عمممممممل بمممممم_۵

 تا اطراف راروشن نگه دارد. سوزاندیعسل است ومثل شم  خودرام یزبورب

 )مالمت نفس( 

کممممممممال تمممممممر  یودرنمممممممزد خود،خودراازهممممممممه بمممممممدتر وبممممممم دیمممممممرکننفممممممم  خمممممممودرا خوا هرچمممممممه

 شما باخداوند متعال شرو  شده است. یکه مقدمه دوست دیبفهم دیبدان

 

 

ه درروسممممممتا هیمممممم:ترگفتیبودکممممممه م یشممممممی:مردقردیگویم ایممممممدن یابمممممم ابممممممن رق ممممممه  یبممممممن صممممممم 

 کینفمممممم  خودرامممممممورد محاسممممممبه قراردهممممممد. یاوعممممممادت داشممممممت کممممممه بممممممه سممممممخت کممممممرد،یم یزنممممممدگ

گنممممماه مرتکمممممب  کیممممماسمممممت واگمممممر همممممروز تنهممممما  دهیرسممممم یسمممممالگ ۶0کمممممه بمممممه سمممممن   روز فکمممممر کمممممرد

ممکممممممن  کممممممهیگنمممممماه درمحضرخداسممممممت درحال21۶00اوتمممممما شصممممممت سممممممال  یشممممممود تعممممممداد روزهمممممما

مسممممم له وخممممموف  ازشمممممدت  نیممممماسمممممت درطمممممول روز ده هممممما گنممممماه مرتکمممممب شمممممده باشمممممد بمممممه خممممماطر ا

 را ودا  گفت . یافتاد ودارفان نیشدوبه زم هوشیاندوه ب

 شیایممممممجممممممم  شممممممده بودنممممممد وبممممممه ن ییازمممممممردم روزجشممممممن درجمممممما یعممممممده ا لی اسممممممرا یدربنمممممم

رفمممممتن بمممممه  یازکنمممممار معبمممممد گمممممذر کمممممرد ودردلمممممش باآنکمممممه آرزو یمشممممم ول بودنمممممد ناگهمممممان جممممموان

جمممممم  مقمممممد  شمممممود  نیممممممثمممممل ممممممن وارد ا یآدم گنممممماه راکمممممار  ینممممم سمممممتهیداخمممممل راداشمممممت گفمممممت شا

مالمممممممت کممممممرد کممممممه  خممممممودرا یقممممممدرمچممممممون مممممممن فممممممالن وفممممممالن خممممممالف همممممما راانجممممممام داده ام وب

خمممممممودش فرممممممممود:برو وبمممممممه آن جممممممموان خبربمممممممده کمممممممه  یایممممممماز انب یکمممممممیخداونمممممممد متعمممممممال بمممممممه 

 است. نیواوازجمله صد ق دمیاورابخش

مممممدبن حسمممممن بمممممن انممممم  گفمممممت :منمممممذرازوهب نقمممممل مدیگویاحممممممد م اممممممام  ی:ممممممرد کنمممممدی:محم 

 شیخداونمممممممد عبادتهممممممما شمممممممگاهیدرپ یبمممممممود کمممممممه هفتادسمممممممال خداونمممممممد را عبمممممممادت کمممممممرده بمممممممود روز

: دیمممممممگویکمممممممه بمممممممه او م دیمممممممراد یفرشمممممممته ا ددرخوابیمممممممکمممممممه خواب یشممممممممرد وقتممممممم  زوکمیاچرانممممممم

مممممممن از هفتادسممممممال عبادتممممممت  یراچندکلمممممممه تممممممو بممممممه خمممممماطر تواضممممممعت بمممممم نی:ادیممممممفرمایخداونممممممد م

 تربود. نیریش
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بممممممود کممممممه خداونممممممد راشصممممممت سممممممال بممممممه خمممممماطر بممممممرآورده شممممممدن  لیاسممممممرا  یدربنمممممم یممممممرد

 یبمممممممه نفممممممم  خمممممممود گفمممممممت:اگرذره ا .دردلمممممممش شمممممممدیقبمممممممول نم شیدعممممممما یدعممممممما کردولممممممم ازشیمممممممن

کمممممه بمممممه  دیمممممراد یقبمممممول شمممممده بود.درخمممممواب کسممممم تیمممممدعا شیشصمممممت سمممممال پممممم ربمممممودیدرذات توخ

توبممممما  تکبرانمممممهچنمممممد لح مممممه مالممممممت نفسمممممت بمممممه خممممماطر خمممممدا ازشصمممممت سمممممال عبمممممادت م دیمممممگویاوم

  راخداوند قبول کرد. شیارزش تربود و فردا دعا

 یوزار هیممممممممممباگربودکممممممممممه سممممممممممالها  یالسالم(شخصمممممممممم هی)علیحضممممممممممرت موسمممممممممم درزمممممممممممان

مممممما دعمممممما کممممممردیرا م ازشیممممممازخداونممممممد طلممممممب بممممممرآورده شممممممدن ن  ی.روز شممممممدیمسممممممتجاب نم شیام 

 ازخدا  یدوموسی) (پرس یامر رارفت ازموس نیعلت ا

کمممممممه  ادبزنمممممممدیپممممممماره شممممممموندوچنان فر شیکمممممممه روده هممممممما دیمممممممفرمود:اگرچنمممممممان بگر خداونمممممممد

خممممممود  فیبمممممه و ممممممااو  رایمممممم.زکنمیرا مسممممممتجاب نم شیبممممممه آسممممممانها برسممممممد بممممممازمن دعممممما شیصمممممدا

 یتواضمممممع چیدوهیمممممنما یخمممممود عجمممممب وغرورمممممم یهممممما هیمممممناآگممممماه اسمممممت ونسمممممبت بمممممه عبمممممادت وگر

 1شود. ینم دهیدراو د

 )مرگ قلب( 

بممممه خمممماطر مممممرگ قلممممبش  سممممتین یکسمممم یولمممم کننممممدیم هیممممانسممممان گر کیمممممممممرگ  یبممممرا همممممه

 ایمممممممممممممرگ قلممممممب اندوهناکتراسممممممت  ایدآییممممممخودتممممممان قضمممممماوت نما دیممممممنما هیممممممدراثرعممممممدم ذکممممممر گر

   مرگ جسم

 بتیو وارد قبمممممر شممممممود،بلکه بممممممال و مصمممممم ردیممممممکممممممه انسممممممان بم سمممممتین نیمممممما بتیو مصمممممم بمممممال

 کند. یو او جاهل زندگ ردیدر قلب انسان بم تیاست که انسان نیبزرگ ا

قبمممممممل از قبمممممممر، قبمممممممر  شمممممممانیقبمممممممل از ممممممممرگ ممممممممرگ جممممممماهالن اسمممممممت و جسمممممممم ها جهمممممممان

ارد و همممممر شمممممباهت د انیحیشمممممود بمممممه مسممممم یدچمممممار مممممم تیکمممممه بمممممه معصممممم یآنهاسمممممت و همممممر انسمممممان

عبممممادت  انیحیمسمممم رایممممکنممممد. ز یممممم دایممممشممممباهت پ انیممممهودیشممممود بممممه  تیکممممه دچممممار معصمممم یعممممالم
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کننمممممد و  یعممممممل مممممم شمممممانبمممممر خمممممالف علم شمممممهیهم انیمممممهودیدهنمممممد و  یرا بمممممدون علمممممم انجمممممام مممممم

 باشد. یم نی: والضالیمساو یو نصار همی: م ضوب علیمساو هودیلهذا 

 عدالت

 نیممممبممممه خمممماطر سمممموء اسممممتفاده از ا زیمممما نجممممن همممم یشممممود حتمممم یهمممما باعممممث ممممم ینممممیزم عممممدالت

 یبمممماز از انصمممماف جهممممان بممممه خنممممده ممممم یزانممممیو اگممممر مردگممممان را هممممم برخ فتنممممدیب هیممممکلمممممه بممممه گر

 افتند.

 یممممممم یرا سلحشممممممور یسممممممرقت گلسممممممتان یولمممممم مینممممممام یممممممم یگممممممل را پسممممممت کیمممممم دنیممممممدزد

 .مییگو

کشممممد آزاد  یکممممه همممممه مممممردم را ممممم یاممممما کسمممم ردیممممبم دیممممکشممممد با یرا ممممم یکممممه فممممرد یکسمممم

: ممممممممال ی: خشمممممممم، دوممممممممیاز خمممممممود دور نگمممممممه دارد اولممممممم دیمممممممرا حممممممماکم با زیمممممممو چهمممممممار چ اسمممممممت

باشممممممد  نیمممممما دیممممممحمممممماکم با یاسممممممتهایاز س یکممممممی: تکبممممممر. و ی: دروغ و چهممممممارمیسمممممموم ،یانممممممدوز

دشمممممنان  نممممهیشممممود کممممه از ک یکممممار باعممممث ممممم نیممممچممممون ا دیممممبمممما مممممردم رفتممممار نما یکممممه بممممه خمممموب

 کاسته شود و به محبت دوستانش اضافه شود.

الممممممال دسمممممتور داد: در  تیمممممطالمممممب کمممممرم هللا وجمممممه بمممممه ممممممأمور ب یبمممممن ابممممم یلمممممع حضمممممرت

شمممممود  ادتریمممممز یاز برخممممم یعلوفمممممه دادن بمممممه شمممممترها موا مممممب خمممممودت بممممماش کمممممه مبمممممادا سمممممهم برخممممم

بمممممه  یکنممممم یمممممم یکمممممه حکمرانممممم ییمالمممممک اشمممممتر در جممممما ینوشمممممت: ا یو بمممممه مالمممممک اشمممممتر ناممممممه ا

 هیمممممپممممماداش روح دنیمممممبممممما د رانکوکممممماینپممممماداش بمممممده و بمممممدکاران را مجمممممازات کمممممن تممممما  کوکمممممارانین

 فیشممممان بممممه خممممالف کممممردن تضمممممع هیممممروح ه،یممممشممممود و مجرمممممان بممممما تنب قیتشممممو یکممممیشممممان بممممه ن

 شود.

 قضاوت

عمممممدالت بممممما وزنمممممه قضممممماوت  یکمممممردن تمممممرازو زانیمممممسمممممخت م اریبسممممم یاز کارهممممما یکمممممی -

 است.
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عمممممالم بمممممه خممممماطر  اریشمممممخص بسممممم ی: اولمممممنمممممدیتواننمممممد قضممممماوت نما یکممممم  هرگمممممز نمممممم دو

جاهمممممل بمممممه خممممماطر عمممممدم تمممممر  از خداونمممممد  اریشمممممخص بسممممم یل و دوممممممتمممممر  از خداونمممممد متعممممما

 متعال.

قسمممممممت از چهمممممممار  کیممممممسممممممه چهممممممارم قضممممممات در آتممممممش جهممممممنم قممممممرار دارنممممممد و تنهمممممما  -

 روند. یقسمت به بهشت م

کمممممه در قضممممماوت  لمممممم کنمممممد و  یکسممممم -1: رنمممممدیگ یسمممممه دسمممممته کمممممه در دوزخ قمممممرار مممممم امممممما

کممممه حکممممم  یکسمممم -2چممممار گممممردد. د زیممممبدانممممد کممممه  لممممم کممممرده اسممممت هممممر چنممممد بممممه عممممذاب وجممممدان ن

 یکیکممممممه در تممممممار یبمممممموده اسممممممت ماننممممممد کسمممممم یو ندانممممممد کممممممه اشممممممتباه دیممممممرا اشممممممتباها صممممممادر نما

کممممه بممممه حممممق  یکسمممم -3برخممممورد نکنممممد.   نممممدیب یکممممه نممممم یکنممممد و بممممه هممممدف یممممم یرانممممدازیمطلممممق ت

و اممممما  -۴شممممود. یوارد آتممممش ممممم  زیممممحکممممم کممممرده اسممممت، او ن حممممق و ندانممممد  کممممه بممممه دیممممحکممممم نما

 شود. یو بداند که حق است وارد بهشت م دیرا حق صادر نما که حکم یکس

و شممممممهوت  یخممممممواب آلممممممودگ ،یخسممممممتگ ،یتشممممممنگ ،یهنگممممممام خشممممممم، گرسممممممنگ دیممممممنبا یقاضمممممم

توانمممممد در  یمممممم یرود. قاضممممم ینقمممممص در حکممممممش بممممماال مممممم جمممممادیچمممممون امکمممممان ا دیمممممقضممممماوت نما

ت بممممه عطوفممممت نسممممب یارجمممما  دهممممد تمممما از بممممال گممممریهمممما پرونممممده  را بممممه قضممممات د لیممممفام تیشممممکا

 در امان بماند. شیلهایفام

منصممممب قضمممماوت را بممممه  دیممممگفممممت کممممه با یممممم فممممهیهممممر چممممه بممممه حضممممرت ابوحن ابومنصممممور

 یرا از گممممممردنش ممممممم فیممممممتکل نیمممممماو هممممممر بممممممار ا یریممممممبممممممر عهممممممده بگ تییممممممخمممممماطر علممممممم و توانا

 یقضمممممماوت را نممممممدارم. ابومنصممممممور  گفممممممت تممممممودروغ ممممممم تیگفممممممت: مممممممن صممممممالح یانممممممداخت و ممممممم

 یرا صمممممادر کمممممرد تمیحا دادن نسمممممبت دروغ بمممممه ممممممن عمممممدم صمممممالفرممممممود: تمممممو بممممم فمممممهیم ابوحنییگمممممو

و اگمممممر همممممم راسمممممتگو باشمممممم حمممممرف آخمممممرم هممممممان حمممممرف اول  دیمممممدروغ بگو دیمممممنبا یچمممممون قاضممممم

محکمممموم  زیممممن انممممهیضممممربه تاز 20بممممه  فممممهیو  نیممممبممممه خمممماطر عممممدم قبممممول ا فممممهیابوحن یاسممممت. حتمممم

 شده است.

 یا فحاشمممممممممممرد ر نکمممممهیقمممممرار گرفمممممت تممممما ا یممممممرد تیمممممممممممورد اذ یزن کمممممم شمممممعور یروز

بمممممود، بمممممرد و  یکمممممه معتزلممممم یلمممممیل یوقمممممت ابمممممن ابممممم یزن را نمممممزد قاضممممم یکمممممرد و آن ممممممرد فحاشممممم

 نمود. یدر مسجد دو حد را بر زن کم خرد جار یلیل یابن اب
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در هفمممممت ممممممورد خطمممممما  یفرمممممممرد: قاضممممم دیرسممممم فمممممهیمممممماجرا بممممممه گممممموش ابوحن نیممممما یوقتممممم

 کرده استم .

 در رفته است.آنکه حکم صادر شده بر زن کم شعور به ه -اول یخطا

 یقاعممممممده مسممممممتثن نیممممممکممممممه ابلهممممممان از ا یشممممممده در حممممممال یدوم: حممممممد بممممممر او جممممممار یخطمممممما

 هستند.

 باشد. یبار م کیحد دشنام تنها  کهیشد درحال یسوم: دو حد جار یخطا

 یبمممممممرا یاسمممممممت، فاصمممممممله ا زیناجممممممما یچهمممممممارم: دو حمممممممد بمممممممدون فاصمممممممله زممممممممان یخطممممممما

 باشد. یم یبهبود

 یحکممممممم نممممممم یاجمممممرا یاسمممممت و مسممممممجد جمممممما شممممممده یپممممممنجم: حممممممد در مسمممممجد جممممممار یخطممممما

 باشد.

شممممممود بممممممرخالف مممممممرد کممممممه در  یزن در حممممممال نشسممممممته زده ممممممم یششممممممم: حممممممد بممممممرا یخطمممممما

 زده است. ستادهیشود و او حد زن را ا یزده م ستادهیحالت ا

حالمممممممت  نیمممممممو سرپرسمممممممت زده اسمممممممت کمممممممه ا یهفمممممممتم: زن را بمممممممدون حضمممممممور ولممممممم یخطممممممما

 دیمممممممزن برهنمممممممه شمممممممود و باچمممممممون در فاصمممممممله زدن حمممممممد ممکمممممممن اسمممممممت بمممممممدن  سمممممممتیدرسمممممممت ن

 1محارمش آن را پوشش دهند.

در  یحضمممممممممرت موسممممممممم اسمممممممممت،یداود در قضممممممممماوت، حضمممممممممرت طمممممممممالوت در س حضمممممممممرت

 هیممممممهللا عل یدر طبابممممممت و حضممممممرت محمممممممد صممممممل یسممممممیشممممممجاعت و بطممممممالن کهانممممممت، حضممممممرت ع

 نداشتند. ریعلوم اول و آخر و کماالت روز ن   یدر جم

السمممممممممالم  هیمممممممممداود عل حضمممممممممرت شیداممممممممممدار پممممممممم یگمممممممممریکشممممممممماورز و د یکمممممممممینفمممممممممر  دو

مممممممرد وارد مزرعممممممه مممممممن شممممممده و  نیممممممرا بردنممممممد. کشمممممماورز گفممممممت: تمممممممام گوسممممممفندان ا تشممممممانیشکا

 ردیمممممبگ میخواسمممممت تصمممممم یمممممم السمممممالم هیمممممداود عل یتممممممام محصممممموالت ممممممن را خمممممورده انمممممدم وقتممممم

عممممممرض کممممممرد صمممممماحب گوسممممممفندان تمممممممام گوسممممممفندان خممممممود را بممممممه صمممممماحب  مانیحضممممممرت سممممممل
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و  دیممممممگوسممممممفندان او اسممممممتفاده نما ریسممممممال از شمممممم کیممممممدهممممممد تمممممما صمممممماحب مزرعممممممه  یمزرعممممممه ممممممم

سمممممال در مزرعمممممه آن ممممممرد کمممممار خواهمممممد کمممممرد تممممما ضمممممرر آن کشممممماورز  کیمممممصممممماحب گوسمممممفند 

 1عجب ماندند. در مانیجبران شود، همه از هوش و ذکاوت سل

شناخته  یها یقاض نیو عادل تر نیو بزرگتر نیاز مشهورتر یکی فهیشاگرد ابوحن وسفیابو یقاض

ام  دهیبا وجدان راحت خواب شهیبا عدالت قضاوت کرده ام و هم شهی: در تمام عمرم همدیگو یشده بود او م

تلخ کرده استم  من یکرده ام که شب و روز را برا یبار اشتباه کی یچون به علم خود اعتماد کرده ام ول

 ایتم بگف کردم به پادشاه یقضاوت م یپادشاه و کشاورز کی انیم یگفت: روز ست یگفتند آن اشتباه چ

 منیجلوتر بنش

 مانیسل حکمت

از فرزندان شان را  یکیبردند که  تیالسالم شکا هیبن داود عل مانیحضرت سل شیدو زن پ یروز

کردند آن حضرت دستور داد تا  یگرگ خورده و هر کدام از زنان با هم در مورد تصاحب فرزند دعوا م

 ی یج ندو ز نیاز ا یکیبچه را بدهد ناگهان  و بچه را نصف کند و به هر کدام نصف اورندیب ییچاقو

بچه  یالسالم فور هیعل مانیزن بدهم سل نیبه ا نکش او را ستیو گفت: دست نگه دار بچه مال من ن دیکش

به  تیهرگز مهر مادر یچون اگر تو نبود یبچه تو هست نیا یکشنده داد و گفت: مادر واقع غیرا به زن ج

 آمد م یجوش نم

 شیآزما یاو گشت مردم برا فهیخل مانیالسالم فرزندش حضرت سل هیرت داود علبعد از حض یوقت

آمدند و آن حضرت با تمام و کمال جواب  رمردانیآمدند: نخست پ یاو م شیاو دسته دسته پ یعلم و آگاه

 کهیوقت دندیخند یسوال جوانان م یسوال آنها را داد سپ  دسته جوانان بر او وارد شدند آن حضرت در اثنا

 یو گله کردند که او هنگام جواب به ما م تیالسالم شکا هیدسته جوانان از منزل او خارج شدند به داود عل

: او در جواب فرمود: چشمم دیکارش را از فرزندش پرس نیالسالم علت ا هیحضرت داود عل یخنددم وقت

 یخدا خاک هفیش تا بر سر خلگفت: موا ب با یگریبه د یکی دندیبه سقف اتاق افتاد که دو مورچه به هم رس

 نشود. ختهیر
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د  و  : دیفرما یم مانیسوره نمل در مورد سل 1۵ هیآ میمتعال در قرآن کر خداوند او  و  ل ق ْد آت ْین ا د 

ْؤِمنِین   ل ن ا ع ل ى ک ثِیٍر ِمْن ِعب اِدِه اْلم  ِ الَِّذي ف ضَّ ْمد  ِ َّ ان  ِعْلماً و  ق اّل  اْلح    1 س ل ْیم 

ه است ک یمخصوص خداوند شیو آنان گفتند: ستا میداد یمیدانش ع  مانی: و ما به داود و سلیعنی

 داد. یاز بندگان مومنش برتر یاریما را بر بس

 ای) ... : دیفرما یم 17 هیالسالم در سوره مبارکه نمل آ هیعل مانیمتعال از زبان حضرت سل خداوند

...  ا النَّاس  ع لِّْمن ا م َ  الطَّْیِر ی ا أ یُّه    ...ْنِط

 داده شده است. میمردم زبان پرندگان به ما تعل ی: ایعنی...( 

باشممممممد. او نطممممممق  یالسممممممالم ممممممم هیممممممعل مانیسمممممموره نمممممممل  در مممممممورد سممممممل -۴۴تمممممما 20 اتیممممممآ 

 دانست. یو جن ها را م واناتیتمام ح

او چمممممممه گفمممممممت   مانیسمممممممل یخوانمممممممد ممممممممردم گفتنمممممممد: ا یکنمممممممارش آواز مممممممم یقممممممممر یروز -1

ابِ » دیممممممگو یمممممممفرمممممممود:  سسسسسسر  سسسسسسْوِت و  ابنسسسسسسو ِلْلخ   یو بممممممرا دییمممممممممممممرگ بزا ی: بممممممرایعنممممممی « لسسسسسسدو ِلْلم 

 .دیبساز یرانیو

 »فرمممممممود: د یممممممگو یاوچممممممه ممممممم مانیسممممممل یبعممممممد طمممممماو  آواز خوانممممممد مممممممردم گفتنممممممد: ا -2

سسسسد   ع  ت ْحص   یهمانگونممممه جممممزا مممممم دیممممم: هممممر گونممممه رفتممممار کنیعنمممممی. « کمسسسسا ت سسسسد ان  ت سسسسِدین  و  کمسسسسسا ت سسسسْزر 

 2.دیکن یآن را برداشت م دیچه بکار و هر دینیب

فرممممممود: او گفمممممت ممممممن ال  د یمممممگو یآواز خوانمممممد، ممممممردم گفتنمممممد او چمممممه مممممم یبعمممممد طممممموط -3

 .ردیگ ی: هر ک  رحم نکند مورد رحم قرار نمیعنی. رحمیال  رحمی

سسسسسن » بعمممممد همممممد همممممد آواز خوانمممممد ممممممردم گفتنمممممد : چمممممه ممممممی گویمممممد فرممممممود : او گفمممممت  -4 م 

 رحم نکند مورد رحم قرار نمی گیرد. یعنی هرک    «س ک ت س لمِ 
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 یفرممممممود: مممممم د یمممممگو ی( آواز خوانمممممد، ممممممردم گفتنمممممد چمممممه ممممممیبعمممممد صمممممقر ) بممممماز شمممممکار -۵

 .دیگروه توبه کاران طلب است فار کن یا یعنی. «نیفوج المستغفر ایاستغفرو  »دیگو

هالمممممممک اال وجمممممممه هللا.  یپرنمممممممده( آواز خوانمممممممد، گفممممممت: کمممممممل شممممممم یبعممممممد زغنمممممممه ) نممممممموع -۶

 1رود به جز هللا متعال. یم نیاز ب زیچ : همهیعنی

: یعنمممممی. یاالعلممممم یسمممممبحان ربممممم  دیمممممگو یمممممم زیمممممبعمممممد کبممممموتر آواز خوانمممممد، فرممممممود: او ن -7

 بزرگ است. اریپروردگارم بس یپاک

 یپوشمممم یکممممه ممممم یشممممود، لباسمممم یکهنممممه ممممم یشممممو یکممممه سمممموار ممممم ینیپمممم  دقممممت کممممن ماشمممم -

تممممو  کیمممماعمممممال بممممد و ن تیممممها مانممممده یرود و تنهمممما بمممماق یشممممود و عمممممرت بمممما عجلممممه ممممم یپمممماره ممممم

 .یگذاشت یباق یدیو بخش یکهنه ساخت یدیپوش ،یتباه کرد یهستند، در واق  خورد

بهتمممممر اسمممممت از  انیمممممانگشمممممتر نوشمممممته شمممممده بمممممود: آشمممممکار کمممممردن بمممممه ع یجمممممداره داخلممممم در

 2رسوا کردن به نهان.

 یغمممممممذا مممممممم کمممممممهیالسمممممممالم آممممممممد، آن حضمممممممرت در حال هیمممممممعل مانیسمممممممل شیکممممممموف پممممممم یروز

 یبخمممممورد امممممما کممممموف گفمممممت: ممممممن نمممممم شیتعمممممارف بمممممه خممممموردن کمممممرد تممممما از غمممممذا خمممممورد او را

 ایمممممگفمممممت پممممم  ب مانیانمممممداخت. سمممممل رونیمممممغمممممذا بمممممود کمممممه آدم را از بهشمممممت ب نیخمممممورم، چمممممون همممممم

 یگفمممممت: ا مانیلخمممممورم چمممممون قممممموم نممممموح بممممما آن غمممممرق شمممممد. سمممممپ  سممممم یآب بخمممممور. گفمممممت نمممممم

اسممممت و تممممو  کیممممدمممممرگم نز نکممممهیگفممممت بممممه خمممماطر ا  یمممممان یکمممموف چممممرا فقممممط در خرابممممه همممما ممممم

 و تو هم یدان ینم

م تممممو هممممم یممممیآ یممممم رونیممممکمممموف چممممرا فقممممط شممممبها ب یعممممرض کممممرد: ا مانیم سمممملیمممممان ینممممم

خممممواهم گناهممممان  ینممممم نکممممهیو کممممار کممممن. کمممموف گفممممت: بممممه خاطرا ایممممب رونیممممروزهمممما ب هیمممممثممممل بق

 .میانسانها را مشاهده نما

 میوگممممم یگفمممممت مممممم  ییگمممممو یچمممممه مممممم یگمممممذر یهممممما مممممم یاز آبمممممادان یگفمممممت: وقتممممم مانیسمممممل -

 یگفمممممت: وقتممممم مانینشسمممممتهم سمممممل نشیمممممدر کم زیمممممدر خمممممواب فمممممرو رفتمممممه و ممممممر گ ن یچقمممممدر آدمممممم

                                                                 
 137گزیده ای از متون تفسیری تاج التراجم  1
  138تاج التراجم یریاز متون تفس یا دهیگز 2



 قرصهای معنوی  
 

 152 

کمممممه بمممممه خانمممممه  یکسمممممان نمممممدیکجا میگمممممو یگفمممممت مممممم  ییگمممممو یچمممممه مممممم یرسممممم یهممممما مممممم رانمممممهیبمممممه و

بممممه خرابممممه  لیبممممه لح ممممه تبممممد  ممممههمممما لح یچگونممممه آبممممادان ننممممدیب ینممممم ایممممکننممممد آ یفخممممر ممممم شممممانیها

 شوند. یم

 ایمممم: آی. اولممممشمممممیاند یممممم شممممتریب زیممممبممممه سممممه چ ایممممر دنگفممممت: د مانیسممممپ  کمممموف بممممه سممممل -

 ایممممم: آیخرابمممممه هممممما  سممممموم ایممممماسمممممت  ادیمممممز یآبمممممادان ایممممم: آیزنمممممدگان  دومممممم ایممممم ادنمممممدیمردگمممممان ز

چممممممون همممممممه خواهنممممممد  ادنممممممدیدر پاسممممممخ فرمممممممود: مردگممممممان ز مانیزنممممممان  سممممممل ایمممممم ادنممممممدیمممممممردان ز

در  یدانممممچممممون مر ادنممممدیشممممود و زنممممان ز یچممممون همممممه جمممما خممممراب ممممم ادنممممدیمممممرد، خرابممممه همممما ز

 رسد. یزن هم نم کی رتیده نفرشان به غ رتینقاط وجود دارند که غ یبرخ

 خفاش انیجر

السمممممالم  هیمممممعل مانیحضمممممرت سمممممل شیپممممم یبممممماد و آب بمممممه شمممممکل انسمممممان د،یروز خورشممممم کیممممم

آنهمممممما طلممممممب آرامممممممش و سممممممکون بخواهممممممد، سممممممپ   یآمدنممممممد و از او خواسممممممتند تمممممما از خداونممممممد بممممممرا

 مانیپممممما کنمممممـ حضمممممرت سمممممل درخواسمممممت ممممممن در یا بمممممراخمممممدا از خمممممد امبریمممممپ یممممممار آممممممد، گفمممممت ا

 .مینما یم یدگیامر رس نیفرمود: ان شاء هللا به ا

کمممممه آنهممممما  ییرسمممممول خمممممدا خواسمممممته هممممما یآممممممد و گفمممممت ا مانیسمممممل شیخفممممماش پممممم سمممممرانجام

. حضممممممرت فرمممممممود یآنهمممممما را بممممممرآورده سمممممماز یمبممممممادا خواسممممممته همممممما دمیاز تممممممو خواسممممممتند شممممممن

شمممموند، اگممممر  یاد حرکممممت نکنممممد درختممممان پراکنممممده ممممماگممممر بمممم نکممممهیچممممرا  خفمممماش گفممممت بممممه خمممماطر ا

خواهممممممد سمممممموخت و اگممممممر آب حرکممممممت نکنممممممد همممممممه مخلوقممممممات از  نیحرکممممممت نکنممممممد زممممممم دیخورشمممممم

از شممممر او در امممممان  یشخصمممم چیهمممم یمممممار پمممما درخواسممممت کنمممم یو اگممممر بممممرا رنممممدیم یممممم یتشممممنگ

خمممممزد و از داشمممممتن پممممما محمممممروم اسمممممت بممممماز ممممممردم را  یکمممممه مممممم یممممممار نیمانمممممد چمممممون همممممم ینمممممم

 1ندارد. یاست و ترس منیاز او ا یکند و کمتر کس یم تیاذ

کممممممه  یو فکممممممرش تشممممممکر نمممممممود. وقتمممممم یر  نیمممممماز خفمممممماش بممممممه خمممممماطر ا مانیسممممممل حضممممممرت

خفمممماش حتمممممما تممممو را خممممواهم سممممموزاند. بمممماد دانسمممممت  یآگمممماه شممممد گفمممممت: ا هیقضممممم نیمممماز ا دیخورشمممم

و گفممممممت مممممممن هرگممممممز بممممممه تممممممو اجممممممازه پممممممرواز نخممممممواهم داد. آب دانسممممممت و گفممممممت مممممممن تممممممو را در 
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 نیمممم. خفمممماش از اسممممتمیمممممار ن نمنممممز شیم غممممرق خممممواهم کممممرد و مممممار گفممممت اگممممر مممممن تممممو را نممممخممممود

از فتنمممممه  حشینصممممما نیمممممگشمممممت سمممممپ  خداونمممممد او را بمممممه برکمممممت ا نیناراحمممممت و انمممممدوهگ ایقضممممما

 چهار مورد نجات داد.

. هرگمممممممز بمممممممه طمممممممرف افمممممممتی یو از شمممممممر آفتممممممماب خالصممممممم اممممممممدین رونیمممممممهرگمممممممز روز ب او

 باد خالص شد. به خاطر داشتن پست نرفت و از شر یصحراها و جاها

از آب خممممممموردن راحمممممممت شمممممممد و بمممممممه  شمممممممهیهم یبمممممممرا یو مقمممممممو ریپمممممممر از شممممممم یپسمممممممتانها

. چمممممممون افمممممممتی ییزدن ممممممممار رهممممممما شیاز نممممممم یخممممممماطر داشمممممممتن بمممممممول و ادرار خطرنممممممماک و سمممممممم

اسممممممت و لهممممممذا هرگممممممز بممممممه طممممممرف  یقممممممو اریبممممممودن موجممممممودات بسمممممم یمممممممار در سممممممم صیتشممممممخ

 1مرد. هدبزنند خودش قبل از او خوا ششیشوند چون اگر ن کیتوانند نزد یخفاش نم

 یهسممممممممتند از رو روسممممممممکو یکممممممممه مجهممممممممز بممممممممه رادار و جا یامممممممممروز یماهممممممممایهواپ تمممممممممام

باشمممممد کمممممه  یمممممم روسمممممکو یدو تممممما جا یشمممممده انمممممد چمممممون مگممممم  دارا یخفممممماش و مگممممم  طراحممممم

 یهمممممما روسممممممکو یدو تمممممما از جا ایمممممم کیممممممدهممممممد و اگممممممر  یرا در همممممموا بممممممه او خبممممممر ممممممم تشیممممممموقع

توانممممد پممممرواز کنممممد بممممه  یچنممممد پممممر و بممممال و چشمممممش سممممالم باشممممد بمممماز نممممم هممممر یمگمممم  را پمممماره کنمممم

دود. خداونمممممد  یرو فقمممممط مممممم نیمممممو از ا دیمممممخمممممود را گمممممم نما تیمممممترسمممممد موقع یمممممم نکمممممهیخممممماطر ا

کممممممرده اسممممممت، بممممممه طممممممور  یبرگشممممممت یخفمممممماش را مجهممممممز بممممممه رادار و فرکممممممان  همممممما زیمممممممتعممممممال ن

بمممممزرگ  اریلن بسمممممسممممما کیمممممهسمممممت کمممممه اگمممممر او را در  یخفممممماش قمممممو یرادارهممممما یمثمممممال بمممممه قمممممدر

بممممممممه  یاز سممممممممالن روزنممممممممه ا یو در فاصممممممممله نامشممممممممخص و دور یرهمممممممما کنمممممممم کیممممممممو کممممممممامال تار

کمممممه از هممممممان فاصمممممله بمممممدون  دیمممممد یخمممممواه یبممممماز کنممممم رونیممممممشمممممت را بمممممه طمممممرف ب کیمممممانمممممدازه 

 شود. یاز روزنه کوچک خارج م ییاشتباه و خطا چیه

ا پممممممرواز او ر نیخفمممممماش، شممممممب پممممممره اسممممممت کممممممه در حمممممم یاصممممممل یاز خمممممموراک همممممما یکممممممی

ضمممممد رادار داده کمممممه بممممما  تیخداونمممممد متعمممممال بمممممه شمممممب پمممممره اممممممواج خاصممممم یکنمممممد ولممممم یشمممممکار مممممم

سمممممازد و امممممممروزه  یمممممم خفممممماش را از شمممممکار خمممممود تممممما فاصمممممله چنمممممد متمممممر گممممممراه لهیوسممممم نیممممما

                                                                 
 تفسیر شنقشی 1
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شممممممب پممممممره ، قممممممرض و  یضممممممد  رادار را هممممممم از رو یماهممممممایانسممممممانها نقشممممممه و نممممممو  سمممممماخت هواپ

 وام گرفته اند

 کشاورز( تی)حکا 

بمممممه گمممممذرگاه افتممممماد و پرنمممممده  شیبمممممذرها ی، برخممممم دیمزرعمممممه اش بمممممذر پاشممممم بمممممه یکشممممماورز

خممممماک سمممممن   ریمممممز یخممممماک افتادنمممممد ولممممم یاز گنمممممدم هممممما رو یهممممما زود آنهممممما را ربودنمممممد ، برخممممم

مممما نممممور و حممممرارت خورشمممم یبممممود فممممور گنممممدم همممما البممممه  یآنهمممما را سمممموزاند ، برخمممم دیسممممبز شممممد ام 

توانسممممتند  یبممممه آنهمممما برسممممد نمممممتوانسممممت  یمممممن دیچممممون نممممور خورشمممم یهمممما افتادنممممد ولمممم زمیممممه یال

سمممممبز شمممممدند و  یافتادنمممممد فمممممور زیخممممماک حاصممممملخ یکمممممه رو ییگنمممممدم هممممما یولممممم نمممممدیخمممموب رشمممممد نما

ه وجممممممود گنمممممدم بمممممم 100گنمممممدم هفممممممت خوشممممممه و از همممممر خوشممممممه  کیممممممرشمممممد و نمممممممو کردنمممممد و از 

  .آمد

کمممممممه بمممممممه  ییتخمممممممم هممممممما تیمممممممالسمممممممالم( فرمودنمممممممد : حکا هیممممممم)عل یسمممممممیروح هللا ع حضمممممممرت

بمممممه خمممممماطر  یشممممممنوند ولممممم یرا مممممم یالهممممم یهسمممممت کمممممه نممممممدا یت کسممممممانگمممممذرگاه افتادنمممممد دل سمممممخ

 یماننمممممممد پرنمممممممدگان فمممممممور طانیشممممممم نیبنمممممممابرا نمممممممدیتواننمممممممد آن را درک نما یقلبشمممممممان نمممممممم یاهیسممممممم

 . دیربا یرا از آنها م اتیکند و معنو یسوء استفاده م

سممممممن  قممممممرار داشممممممت  رشیممممممز یشممممممد ولمممممم ختممممممهیخمممممماک ر یکممممممه رو ییگنممممممدم همممممما تیممممممحکا

بممممما احساسمممممات قبمممممول  یشمممممنوند و فمممممور یرا مممممم یالهممممم امیمممممکمممممه پ اسمممممت یمثمممممال قلمممممب سمممممخت کسمممممان

چمممممون ُعمقممممماً درک نکمممممرده انمممممد و بمممممه اعمممممماق قلبشمممممان نفممممموذ  ی( ولمممممشممممموندیکننمممممد )زود سمممممبز م یمممممم

 یبرگهممممما یطانیشممممم یقممممموا نیمممممابدوانمممممد بنمممممابر  شمممممهیتوانمممممد ر ی( نممممممدهینکمممممرده )بمممممه سمممممن  رسممممم

کممممممه  ییگنمممممدم هممممما تیمممممسممممموزاند ، حکا یرا ممممممم ممممممانشیو ا گردانمممممدیخشمممممک م یرا فمممممور شیممممممانیا

مممما نممممور خورشمممم شممممدند ختممممهیهمممما ر زمیممممه یال بممممه ال اسممممت  یمثممممال کسممممان دیرسمممم یبممممه آنهمممما نممممم دیام 

ممممما موانممممم  بسممممم یرا مممممم یالهممممم یهممممما امیمممممکمممممه پ هممممما ،  لیمممممفام  مثمممممل مسمممممخر یمتعمممممد د اریشمممممنوند ام 

 یبممممم یهممممما زمیمممممپمممممو  ماننمممممد ه یو عشمممممق هممممما یزنمممممدگ یهمممممایبمممممودن خمممممانواده ، گرفتار یناراضممممم

شممممود  یآنهمممما ممممم رشممممدکنممممد و مممممان   ی( را در نطفممممه خفممممه مممممیم الهمممم)کممممال دیمصممممرف نممممور خورشمممم

ممممما حکا رشمممممد و نممممممو کردنمممممد  یمسمممممتعد انداختمممممه شمممممدند و فمممممور نیکمممممه در زمممممم ییگنمممممدم هممممما تیمممممو ام 

شمممممنوند  یرا مممممم یالهممممم امیمممممهسمممممتند کمممممه پ ییگنمممممدم بوجمممممود آممممممد مثمممممال انسمممممانها700دانمممممه  کیمممممو از 
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شمممممود  یتمممممر مممممم یقمممممو مانشمممممانیا یفمممممور ینمممممیمرغممممموب بمممممودن خمممممانواده از لحممممما  د لیمممممو بمممممه دل

رسمممممانند و باعمممممث اصمممممالح و  یمممممم زیمممممن گمممممرانیرا بمممممه گممممموش د یالهممممم یهممممما امیمممممپ نیمممممعمممممالوه بمممممر ا

 شوند . یم زیاز جوام  ن یاریبس تیهدا

 یشممممنوند ، بداننممممد کممممه نممممم یتمممما مممممردم بشممممنوند کممممه نممممم میگممممویهمممما را م نیممممفرمممممود : ا سممممپ 

َکممممر شممممده و  شممممانیده ، گمممموش هاچممممون فکرشممممان از کممممار افتمممما ننممممدیب یفهمنممممد ، نگمممماه کننممممد کممممه نممممم

 . دندیفهم یو م دندید یکردند و م یچشمانشان کور شده و ا ال  گوش م

کشمممممماورز بممممممه  یکارگرهمممممما یگنممممممدم کاشممممممتند ، بعممممممد از مممممممد ت شیبمممممما کارگرهمممممما یکشمممممماورز -

مممما دشمممممن شممممبانه  میکممممه ممممما کاشممممت ییخبممممر دادنممممد کممممه گنممممدم همممما نیصمممماحب زممممم سممممبز شممممده انممممد ام 

همممممرز  یعلمممممف همممما میتمممما بممممرو دیمممممهمممممرز کاشممممته م اجممممازه بده یعلفهمممما گنمممممدم همممما یآمممممده و البممممه ال

کمممممار منممممم  کمممممرد و  نیممممممزرعمممممه آنهممممما را از ا صممممماحب  امممممما  مییگنمممممدم هممممما خمممممارج نمممممما انیمممممرا از م

پممممم   دیمممممآ یمممممم رونیمممممهمممممرز ب یگنمممممدم هممممما هممممممراه علفهممممما دیمممممکمممممار را انجمممممام ده نیمممممگفمممممت : اگمممممر ا

سممممپ  گنممممدم همممما را دسممممته  میکنممممیآنگمممماه همممممه را بمممما هممممم درو م دیممممایب تمممما فصممممل درو دییممممصممممبر نما

و داخمممممل آتمممممش  میکنمممممیهمممممرز را دسمممممته م یو علمممممف هممممما میکنمممممیم رهیمممممو داخمممممل انبمممممار ذخ میکنمممممیم

 1. میانداز یم

اسمممممممت  طانیشممممممم-السمممممممالم( فرممممممممود : نمممممممماد دشممممممممن  هیممممممم)عل یسمممممممیحضمممممممرت روح هللا ع -

فرشمممممتگان هسمممممتند ، نمممممماد -منمممممافق هسمممممتند ، نمممممماد کارگرهممممما  یانسمممممانها-همممممرز  ی،نمممممماد علمممممف هممممما

را بمممممه  یاسمممممت کمممممه گروهممممم اممممممتیروز ق-خداونمممممد عمممممادل اسمممممت و نمممممماد فصمممممل درو -ارگر سمممممرک

َر یَممممممْوَم اْلَجْممممممم   اَل َرْیممممممَب  سممممممازندیدوزخ م ۀرا روانمممممم یبرنممممممد و گروهمممممم یبهشممممممت ممممممم .)... َوتُنممممممذ 

یر  ( سمممممور مممممع  یمممممق  ف ممممم  الس  یمممممق  ف ممممم  اْلَجن مممممة  َوفَر  رسمممممول( ممممممردم را  ی. )ا7یمممممۀ/آ یشمممممور  ف یمممممه  ِ فَر 

 ی)کمممممممه در آن روز( گروهممممممم سمممممممتیدر آن ن یشمممممممک چی  محشمممممممر بترسمممممممان کمممممممه هممممممماز روز جمممممممم

 گردند . یوارد دوزخ م گریشوند و گروه د یوارد بهشت م

                                                                 
 . یریتفس ۀ.ترجم وحن ای لیانج 1
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 سخن ( ( ( دیها نهی) ) ) گنج 

از پشمممممت آنهممممما بمممممه وضممممموح  قمممممتیهسمممممتند کمممممه حق شمممممهیهممممما ماننمممممد ش نیممممماز د یاریـممممم بسممممم1

ا خود آن مان  رس یم دهید  1شوند . یم قتیانسانها به حق دنیشوند ام 

آنچمممممممه در درون شماسمممممممت  ۀآنچمممممممه در خلقمممممممت اسمممممممت درون شمممممممما اسمممممممت و همممممممم ۀهمممممممم -2

ون  در خلقت است .  فِي أ نف ِس  ْم ۚ أ ف ال  ت ْبِصر  وقِنِین  و  فِي اْْل ْرِض آی ات  لِّْلم    2و 

 

 نیقمممممیبمممممه  خواهنمممممدیکمممممه م یکسمممممان یاسمممممت بمممممرا یفراوانممممم یدال مممممل و نشمممممانه هممممما نیزمممممم در

 (. نندیرا بشناسند و آثار قدرت او را بب یخدا لیدل یبرسند )و از رو

شممممممناخت  یمممممممتقن بممممممرا لیممممممروشممممممن و دال یدر خممممممود  وجممممممود شممممممما )انسممممممانها ،نشممممممانه همممممما و

   دینیب یبردن به قدرت او است( . مگر نم یخدا و پ

مممما همممم دهییممممبودنممممد کممممه رو ییچممممه بسمممما گلهمممما - 3 در بممممر نداشممممتند و چممممه بسمممما  ییبممممو چیانممممد ام 

مممما بممممارانآمممممده انمممم ییابرهمممما مممما همممم ییانممممد و چممممه بسمممما انسممممانها دهیممممنبار ید ام  بمممما  یعملمممم چیمممممرده انممممد ام 

 خود به قبر نبرده اند .

محب ممممممت و عشممممممق بممممممه دوسممممممت  کیممممممـ در مشممممممکالت دوسممممممت را خبممممممر نکممممممردن خممممممود  4

بمممممممزرگ بمممممممه  انمممممممتیخ کیمممممممو لمممممممذت دوسمممممممت را فرامممممممموش کمممممممردن خمممممممود  یاسمممممممت و در خوشممممممم

 دوست است .

 . یو زنان از عشق ورز دیآ یخوششان م یـ مردان ازعشق باز 5

، نگممممماه کمممممن هنگمممممام  یارزش خمممممود را در نمممممزد خداونمممممد متعمممممال بمممممدان یخمممممواهیـ اگمممممر م 6

در  تیممممممنمازها یبممممممدان یخممممممواهیباشممممممد و اگممممممر م یگنمممممماه کممممممردن ارزش خممممممدا نممممممزد تممممممو چقممممممدر ممممممم

، تمممممو را از انجمممممام گنممممماه بممممماز  تیمممممنمممممه ، نگممممماه کمممممن کمممممه چقمممممدر نمازها ایمممممنمممممززد خمممممدا قبمممممول شمممممده 

 داشته است .

                                                                 
 یبابک محمود فی/تأل78/ص/1عقل ، علم و عمل/ج/ 1
 21ـ20 اتیسوره الذار 2
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و  چارگممممممانیب یقلممممممب بهتممممممر از خمممممموف خممممممدا و تواضمممممم  بممممممرا یبممممممرا یورزشمممممم چیـ همممممم 7

 . ستیمتکب ران ن یغرور برا

بمممممماز  یسممممممربلند یبمممممرا یگممممممریشمممممود َدر د یبسمممممته ممممممم تیممممممموفق یَدر بمممممرا کیمممممم یوقتممممم - 8

 مینممممیب یبمممماز را هممممم بسممممته ممممم یکممممه َدرهمممما میممممبسممممته نگمممماه کمممرده ا یآنقممممدر بممممه درهمممما یشممممود ولمممم یمممم

 ۀکمممممه همممممم سمممممتیدانسمممممت کمممممه مهمممممم ن دیممممو با سمممممتیبسمممممته ن یرگمممممز َدربمممممزرگ ه یانسمممممانها یو بممممرا

 یهمممما در دسممممت خداونممممد متعممممال ممممم دیممممکل نیمممما ۀاسممممت کممممه قفممممل هممممم نیممممَدرهمممما بسممممته شممممده انممممد مهممممم ا

 باشد . 

نگمممممه  یخداونمممممد متعمممممال را از خمممممودت راضممممم یکنممممم یآن اسمممممت کمممممه سمممممع تی مممممموفق دیمممممـ کل 9

. پمممممم   یبسمممممماز یضمممممممممممممردم را از خممممممود را یکنمممممم یشکسممممممت آن اسممممممت کممممممه سممممممع دیممممممو کل یدار

 یهممممر چممممه حممممق  اسممممت بگممممو و در دلممممت بممممه صممممورت ب ممممض نگممممه نممممدار چممممون ممکممممن اسممممت پاداشمممم

 نیمممممواجمممممب اسمممممت و ا زیمممممچاز هممممممه  قمممممتیباشمممممد و گفمممممتن حق گمممممرانید یبمممممرا یتیتمممممو و همممممدا یبمممممرا

را بمممممدان کمممممه  نیمممممدر اشمممممتباه هسمممممتند و ا گمممممرانیو د یکمممممه تمممممو حق ممممم یکمممممه فکمممممر کنممممم سمممممتیمهمممممم ن

آموخممممممت و  ینخممممممواه یزیممممممبمممممما ن ممممممرت موافممممممق باشممممممند چ کهیاز کسممممممان یهرگممممممز در طممممممول زنممممممدگ

کننممممد و دو  یرا جممممذب ممممم گریهمممممد شممممهیدو فکممممر ضممممد  هممممم مثممممل دو قطممممب مخممممالف آهممممن ربمممما هم

 . ندینما یرا دف  م گریهمد شهیآهن ربا هم موافقفکر موافق مانند دو قطب 

 یندیخوشمممممما یو زنممممممدگ یبممممممه گذشممممممته ات برگممممممرد یتمممممموان یـ بممممممدان کممممممه هرگممممممز نممممممم 10

 . یداشته باش یندیو عاقبت خوشا یاز اآلن شرو  کن یتوانیم یول یداشته باش

 یشممممودو بادهمممما یباعممممث رشممممدش ممممم دیدانممممد کممممه نممممور خورشمممم یرا ممممم نیمممما اهیممممگ ایممممـ آ 11

روح  یرا بمممممدان کمممممه بزرگممممم نیمممممانسمممممان عاقمممممل ا یگمممممردد  پممممم  ا یتنمممممد باعمممممث شمممممکوفا شمممممدنش مممممم

 باشد . یتو م یبتهایرن  و مشکالت و مص یۀتو در سا

راسمممممت بگمممممو ، دو  یولممممم نیبمممممار سمممممخن بگمممممو ، کممممم  بنشممممم کیمممممر فکمممممر کمممممن و ـ دوبممممما 12

 . یباش روزیپ شهیو دوبار شکست بخور تا هم یاشتباه نکن چگاهیبار سؤال بکن تا ه
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 یبمممممممت مممممممم کهیوجمممممممود دارد هرگمممممممز از کسمممممممان ایمممممممدر دلمممممممت حمممممممب  دن کهیکسممممممم یـ ا 13

مممممم ییجممممممو بیممممممپرسممممممتند ع نم مکممممممن و زناکمممممماران را نکمممممموهش مکممممممن چممممممون اگممممممر آنهمممممما عبممممممد الص 

 . یو عبدالد رهم هست ناریهستند تو هم عبدالد  

 یکننمممممد و گروهممممم یمممممم شیحمممممق را سمممممتا یـ بمممممدان کمممممه انسمممممانها دو دسمممممته انمممممد : گروهممممم 14

خبرنمممممد و  یکننمممممد از خلمممممق بممممم یمممممم شیکمممممه حمممممق را سمممممتا یو امممممما گروهممممم کننمممممدیم شیخمممممود را سمممممتا

 خبرند . یکنند از حق ب یم شیکه خود را ستا یگروه

هممممممه در  نیممممما خیشممممم یآممممممد و گفمممممت : ا یبسمممممطام دیمممممزیان باسممممملطان عارفممممم شیپممممم یشخصممممم

مممما آنممممرا نممممم یجسممممتجو بممممه حمممم  رفممممتم ، چنممممد ممممماه روزه گممممرفتم و  ادهیممممچنممممد بممممار پ ابم یمممم یحق ممممم ام 

ممممما بممممماز حمممممق را ن دهیمممممبارهممممما در غمممممزوات شمممممرکت کمممممرده و سمممممر کمممممافران را بر و بمممممه  افتمیمممممام ام 

از  دیممممفرمممممود : تممممو با خیشمممم ابم یمممم یکمتممممر ممممم کممممنم یحممممق را جسممممتجو ممممم شممممتریهممممر چممممه ب یعبممممارت

و  یزنمممممم یرا کمممممه ممممممم یحرفمممممم نیخممممممود و همچنممممم قیمممممنممممممه از طر یمممممممردم بمممممه خممممممدا برسممممم قیمممممطر

خلمممممممق در آن نباشمممممممد بلکمممممممه  تیرضممممممما یریمممممممگ یکمممممممه مممممممم یو روزه ا یکنممممممم یکمممممممه مممممممم یجهممممممماد

 حق در آن باشد . تیرضا

 یدوسممممممتانه ا ۀانسممممممان  لمممممموم  َجهممممممول و خداونممممممد ُسممممممب وح  قُممممممد و  رابطمممممم انیممممممـ اگممممممر م 15

 ییعلممممما بممممرود ُجممممز گفتگممممو انیممممشممممود . اگممممر م یمعنمممما ممممم یاو بمممم یبممممرا زیممممود همممممه چنشمممم جممممادیا

، اگممممر بممممه کعبممممه بممممرود ُجممممز  نممممدیب ینممممم یزیممممفقهمممما بممممرود ُجممممز جسممممتجو چ انیمممم، اگممممر م نممممدیب ینممممم

 نی، اگممممر بممممه زممممم نممممدیب ینممممم یزیممممچ واریممممد بممممرود ُجممممز د، اگممممر بممممه مسممممج نممممدیب ینممممم یزیممممسممممن  چ

 ینممممم یزیممممچ رتیممممر بممممه آسمممممان نگمممماه کنممممد ُجممممز ح، اگمممم نممممدیب ینممممم یزیممممچ بتینگمممماه کنممممد ُجممممز مصمممم

، اگممممر بممممه شممممب نگمممماه کنممممد ُجممممز  نممممدیب ینممممم یزیممممنگمممماه کنممممد ُجممممز آتممممش چ دی، اگممممر بممممه خورشمممم نممممدیب

بشمممممنود  یو اگمممممر پنمممممد ردیمممممگ ینمممممم ی، اگمممممر قمممممرآن را بشمممممنود سمممممود نمممممدیب ینمممممم یزیممممم لممممممت چ

ل سسسس. ردیپممممذ ینممممم یریتممممأث ع سسسسل  ع  ج  ق ْلبِسسسسِه و  سسسسْمِعِه و  سسسست م  ع ل سسسسٰى س  خ  سسسسن ی ْهِدیسسسسِه ....و  ةً ف م  سسسساو  سسسسِرِه ِغش  ٰى ب ص 

ون   ِ ۚ أ ف ال  ت ذ  َّر    1ِمن ب ْعِد ّللاَّ

                                                                 
انداختمممممممه اسمممممممت م پممممممم  چمممممممه  ی)و بمممممممر گممممممموش و دل او ُمهمممممممر گذاشمممممممته و بمممممممر چشممممممممش پمممممممرده ا یعنمممممممی. 23/ هیمممممممجاث  سمممممممور 1

 د یشو ینم داریو ب دیریگ یپند نم ایکند  آ یتواند او را راهنما  یماست (  گردانیرو یجز خدا )و خدا هم از و یکس



 قرصهای معنوی  
 

 159 

 یدزدان و سممممممارقان چهممممممار نممممممو  هسممممممتند   گممممممروه اول کسممممممان یدانسممممممت یممممممم چیـ همممممم 16

م  کننمممممدیهسمممممتند کمممممه اسممممملحه بدسمممممت گرفتمممممه انمممممد و از ممممممردم و بانمممممک هممممما سمممممرقت م . گمممممروه دو 

خودشمممممان ثمممممروت و  یتمممممه انمممممد و از ممممممال ممممممردم بمممممراهسمممممتند کمممممه تمممممرازو بمممممه دسمممممت گرف یکسمممممان

م کسمممممان و از اعممممممال  کننمممممدیم بمممممتیممممممردم غ ازهسمممممتند کمممممه  یسممممماختمان سممممماخته انمممممد . گمممممروه سمممممو 

هسممممتند کممممه بمممما عجلممممه و شممممتاب نممممماز  یدزدنممممد و گممممروه چهممممارم کسممممان یخممممود بممممه نفمممم  مممممردم ممممم

 ها هستند .  نیدزدان هم نیدزدند که بدتر یخوانند و از نماز خود م یم

 روح و روان( یضّد استرس برا یآمپول ها)

بزنمممممد نتمممممر  و خوشمممممحال بممممماش چمممممون در بمممممدنت عفونمممممت  شیتمممممو را نممممم یاگمممممر عقربممممم ـممممم

 یمممممویبممممه تممممو آبل یکسممممکممممرده و اگر هیممممانجممممام داده و پمممماد زهممممر سممممم  مممممار را بممممه بممممدنت هد یممممیزدا

بمممممه آن اضمممممافه بکمممممن و بخمممممور کمممممه  ینیریتعمممممارف کمممممرد ناراحمممممت مشمممممو بلکمممممه عسمممممل شممممم یترشممممم

 است . یتشنگ یدوا

و اگمممممر نمممممادان  یکنممممم یمممممم لیتبمممممد یروزیمممممرا بمممممه پ تیمممممشکسمممممت ها یاگمممممر بممممماهوش باشممممم ـممممم

و آلمممممه  هیمممممم رسمممممول خممممدا )صمممممل  هللا عل یسممممماز یرا بممممه شکسمممممت مبمممممد ل ممممم تیمممممها یروزیمممممپ یباشمممم

مممممممه ب بنممممممما  یبزرگممممممم گممممممماهیپا نمممممممهیدر مد کمممممممهیانداختنمممممممد در حال رونیمممممممو سممممممملم( را مشمممممممرکان از مک 

 ر قرار داده است .یتحت تأثرا تا به امروز  اینهاد که تمام دن

 نیخممممموش بممممم یکمممممیشمممممدند  یدو شممممماعر ناممممممدار زنمممممدان ریممممماز انقمممممالب کب شیـممممم در فرانسمممممه پممممم

کردنممممممد ،  رونیممممممزنممممممدان ب  خممممممود را از پنجممممممر یآن دو سممممممرها ی، وقتمممممم نیبممممممدب یگممممممریبممممممود و د

 ابمممممانیخ یبمممممه خاکهممممما نیو شمممممخص بمممممدب دیمممممبمممممه سمممممتارگان آسممممممان نگممممماه کمممممرد و خند نیخممممموش بممممم

 اُفتاد . هیو به گر ستینگر

ناراحممممممت مشممممممو چممممممون  یچنممممممدبار اُفتمممممماده ا یدرسمممممم یآزمممممممون همممممما ایمممممماگممممممر در کنکممممممور  ـمممممم

م ن یبمممممه آوردن رتبمممممه هممممما دیمممممشمممممده و ام تریقمممممو تیمممممعلم یمممممۀپا ل و دو  گشمممممته  شمممممتریدر تمممممو ب زیممممماو 

 است .
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سسسسسسسْم ۖ :  دیمممممممفرما یمممممممم میخداونمممممممد حکممممممم ـممممممم ْیسسسسسسسر  لَّ   سسسسسسسو  خ  ه  سسسسسسسْیئًا و  سسسسسسسوا ش  ه  سسسسسسسٰى أ ن ت ْ ر  ع س  ....و 

سسسسسىٰ  ع س  سسسسسون   و  أ نسسسسسست ْم ّل  ت ْعل م  ّللاَّ  ی ْعل سسسسسسم  و  سسسسسسْم   و  سسسسسرم لَّ   سسسسسسو  ش  ه  سسسسسسْیئًا و  چممممممه بسمممممما  یعنممممممی  1 أ ن ت ِحبُّسسسسسسوا ش 

را دوسممممممت  یزیمممممشممممممما در آن اسمممممت ، و چ ریمممممحمممممال ان کمممممه خ دیرا خممممموش نداشمممممته باشمممممم یزیمممممچ

 . دیدان یداند و شما نم یکه شر  شما در آن است و خداوند م یدر حال دیداشته باش

باق استفاده کرده است .  یاز صنعت بد یاز ن ر بالغ هیآ نیا  ط 

قابمممممل اسمممممتفاده  ریمممممرا بمممممه قعمممممر چممممماه غ ی: سرخسممممم دیمممممگو یمممممم یدکتمممممر عممممما  ض القرنممممم ـممممم

 جلد کتاب نوشت . ستیب یانداختند ول

را  هیمممممحمممممال توانسمممممت کتممممماب جمممممام  ا صمممممول والنها نیمممممشمممممد بممممما ا نیخانمممممه نشممممم ریمممممابمممممن اث ـممممم

 .سدیاست بنو ثیحد یکتابها نیاز مشهورتر یکیکه 

 . اموزدیب یهفتگانه را به خوب یشد و توانست قرا تها دیتبع یابن جوز ـ

 شد . نیکه بعد از خارج شدنش مجد د د یشد در حال یزندان هیمیابن ت ـ

نهمممماده اسممممت و او همممممان کمممم   یریممممخ یاسممممت کممممه بعممممد از هممممر شممممر   یپمممم  خداونممممد ذاتمممم ـمممم

آرتممممممروز قممممممرار داده .  یهممممممرش را داروهمگممممممان و ز یزنبممممممور عسممممممل را شممممممفا  ریاسممممممت کممممممه شمممممم

مممممد مصمممممطف ۀلیاوسمممممت کمممممه بوسممممم وآلمممممه و سممممملم ( را از  هیمممممصمممممل هللا عل یعنکبممممموت دوسمممممتش )محم 

 نابود ساخت . اکوچک دشمنش نمرود ر ۀپَش ۀلیغار نجات داد و بوس

 

 آخر( حتی)نص

در  یکسممممم چیباشمممممند هممممم یمممممم میعقمممممل سمممممل یکمممممه دارا ییرا بمممممدان کمممممه ُجمممممز انسمممممانها نیممممما ـممممم

رود بهتمممممممر از  یکمممممممه در راه راسمممممممت مممممممم یکنمممممممد . و آدم لنگممممممم یحرکمممممممت نمممممممم میصمممممممراط مسمممممممتق

چمممممون آدم لنممممم  بممممما رفتمممممنش همممممر چنمممممد کمممممه آهسمممممته  رودیممممماسمممممت کمممممه در راه کممممم  م یانسمممممان سمممممالم

                                                                 
 216سوره بقره / 1



 قرصهای معنوی  
 

 161 

رود همممممر  یدر راه کممممم  مممممم هکممممم یانسمممممان سمممممالم یشمممممود ولممممم یتمممممر مممممم کیمممممباشمممممد بمممممه مقصمممممدش نزد

 شود . یگمراه تر م زیبه همان اندازه ن دیهم حرکت نما  یچند که سر

کمممممالم خداسمممممت کمممممه انسمممممان را گرسمممممنه  نیمممممچمممممون ا یباشممممم اتی ممممممعنو ۀکمممممن گرسمممممن یسمممممع ـممممم

 کند نه غذا م یم ریس ای

خممممموردن  یانسمممممان گرسمممممنه حت ممممم یبمممممرا یولممممم دیمممممآ یاز عسمممممل همممممم بمممممدش مممممم یحت ممممم ریسممممم آدم

 بادام تلخ هم لذ ت بخش است .

م  یکممممه عاقبممممت از خمممماک هممممم پسممممت تممممر شممممو ینممممیمبممممادا مثممممل آسمممممان خممممود را بممممزرگ بب ـمممم

 یبزرگتممممر و بلنممممدتر شممممو زیمممماز خمممماک هممممم متواضمممم  تممممر کممممن تمممما از آسمممممان ن شممممهیخممممودت را هم

 یقممممدر ممممم یخداونممممد متعممممال بمممم شممممگاهیدر پ یهممممر چممممه خممممود را بمممما قممممدر بممممدان گممممری. بممممه عبممممارت د

 یخداونممممممد متعممممممال بمممممما قممممممدر و دارا شممممممگاهیدر پ یقممممممدر بممممممدان یو هممممممر چممممممه خممممممود را بمممممم یشممممممو

 . یشو یم یمنزلت بزرگ

و  یمگممممم  هسمممممت یپمممممر ی، اگمممممر در هممممموا مممممم یپشمممممه هسمممممت یرو یه ممممممآب را یاگمممممر رو ـممممم

 ی. پمممم  آگمممماه بمممماش تمممما کسمممم یهسممممت وانممممهید یکنمممم یاگممممر خممممود را بمممما چمممماقو و سمممموزن سمممموراخ ممممم

ت بمممممه د ینرسمممممد سمممممع رتیمممممبمممممه ممممممردم برسمممممد و اگمممممر خ رتیمممممکمممممه خ یباشممممم  گمممممرانیکمممممن کمممممه شمممممر 

 نرسد .

ر کممممه کممممن هممممر طممممو یم پمممم  سممممع یمثممممل َکشممممت عتیو شممممر اسممممتیمثممممل در ایممممبممممدان کممممه دن ـمممم

 . یبرسان یشده خودت را به َکشت

بلکمممممه از  یکمممممه چقمممممدر نمممممماز خوانمممممد دیعبمممممادات از تمممممو نخواهمممممد پرسممممم تی مممممخداونمممممد از کم ـممممم

  یسؤال خواهد نمود که چگونه نماز خوانده ا تینمازها تی  فیک

 دیچمممممه بمممممود بلکمممممه از تمممممو خواهمممممد پرسممممم نتیکمممممه ُممممممدل ماشممممم دیاز تمممممو نخواهمممممد پرسممممم خداونمممممد

  یمردم خدمت کرده ا چقدر به نتیماش نیبا ا

خانممممه ات چقممممدر بمممموده اسممممت بلکممممه خواهممممد  یبنمممما ریممممکممممه ز دیاز تممممو نخواهممممد پرسمممم خداونممممد

 یو موا مممممب بممممماش تمممممو همممممم مثمممممل کسمممممان یکمممممرده ا یکمممممه درون آن چقمممممدر مهممممممان نمممممواز دیپرسممممم

 شوند . یبه مرض تر  از مهمان دچار م شانیکه با بزرگ شدن خانه ها ینباش
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کمممممه  دیبمممممود بلکمممممه خواهمممممد پرسممممم یچمممممه رنگممممم راهنمممممتیه پکممممم دیاز تمممممو نخواهمممممد پرسممممم خداونمممممد

ه ، پ میتیبه چند    یپوشاند راهنیبچ 

ات چقممممممدر بمممممموده بلکممممممه از تممممممو  انممممممهیکممممممه حقمممممموق ماه دیخداونممممممد از تممممممو نخواهممممممد پرسمممممم ـمممممم

  یگرفتن آن همه حقوق بوده ا قیتو ال ایکه آ دیخواهد پرس

م  نیبممممم کیمممممنزد ایمممممبممممموده  نیتمممممو دوربممممم نمممممکیع ایمممممکمممممه آ دیخداونمممممد از تمممممو نخواهمممممد پرسممممم ـممممم

ُحسممممن  ایممممبمممما حالممممت سمممموء َ ممممن    یکممممرد یبممممه مممممردم نگمممماه ممممم یبمممما چممممه چشممممم دیبلکممممه خواهممممد پرسمممم

 َ ن   

درسممممت  تیممممهمممما چمممموب کبر ونیمممملیتمممموان م یدرخممممت کمممماج ممممم کیممممرا بممممدان کممممه از  نیمممما ـمممم

بممممممرد ،  نیهمممممما کمممممماج را سمممممموزاند و از بمممممم ونیمممممملیم تمممممموانیم تیممممممچمممممموب کبر کیممممممبمممممما  یکممممممرد ولمممممم

 ۀجامعمممم کیممممتوانممممد  یمنممممافق ممممم کیمممم یتواننممممد عمممموض کننممممد ولممممرا ن یمنممممافق دیصممممدها مممممؤمن شمممما

اسمممممت پممممم  موا مممممب بممممماش  گمممممواه خیتمممممار هیقضممممم نیممممما یسمممممازد و بمممممرا یپمممممر از ممممممؤمن را متالشممممم

 منافقان مانند روغن خودشان را نزد تو نرم نکنند .

ی سسسسسساة  :را بخمممممموان  هیممممممآ نیممممممآرامممممممش روح  و روانممممممت ا یبممممممرا شممممممهیهم و سسسسسسا اْلح  سسسسسسوا أ نَّم  اْعل م 

ْنی ا سسسسسب   السسسسسدُّ ْیسسسسسٍث أ ْعج  ث سسسسسِل غ  ِد ۖ   م  اْْل ْوّل  اِل و  سسسسساث ر  فِسسسسسي اْْل ْمسسسسسو  ت    ر  ب ْیسسسسسن   ْم و  ت ف سسسسساخ  ِزین سسسسسة  و  ل ْهسسسسسو  و  ل ِعسسسسسب  و 

ة   اه  اْل  فَّسسسسار  ن ب ات سسسسه  ث سسسسمَّ ی ِهسسسسیج  ف ت سسسسر   ْغِفسسسسر  م  سسسسِدید  و  سسسسذ اب  ش  ِة ع  ِخسسسسر  ِْ فِسسسسي ا ط اًمسسسسا ۖ و  ْصسسسسف ُرا ث سسسسمَّ ی   سسسسون  ح  م 

ن  ّللاَِّ  ورِ ّمِ ت اع  اْلغ ر  ْنی ا إِّلَّ م  ی اة  الدُّ ا اْلح  م  ان  ۚ و  ِرْضو     1 و 

 بیممممممکمممممه چهمممممار نفمممممر هسمممممتند کمممممه از ع اموزیمممممرا از ممممممن ب حتینصممممم نیممممما شمممممهیهم یبمممممرا

 تو آگاه هستند : یها

 . کتیدوست نزد -4خانواده ات  -3 یخودت هست -2خداوند است  -1

 و به  اهر و باطن تو احاطه دارد . آگاه است تیها بیبر تمام ع - خداوند

                                                                 
 انیممممممم، نمممممممازش در م شیرایمممممممو پ شیممممممم، آرا ی، سمممممممرگرم یتنهممممممما بممممممماز ایمممممممدن یکمممممممه زنمممممممدگ دیممممممم:)بدان یعنمممممممی.20/دیمممممممسممممممموره  حد 1

آن ، کشمممممما ورزان را بممممممه  اهممممممانیهمچممممممون بمممممماران اسممممممت کممممممه گ ایمممممماممممممموال و اوالد اسممممممت و بمممممم  . دن شی، و مسممممممابقه در افممممممزا گریهمممممممد
، و آنگمممممماه خممممممرد و پرپممممممر  دیممممممد یزرد و پژمممممممرده خممممممواه اهممممممانیکننممممممد ، و بعممممممد گ یرشممممممد و نمممممممو ممممممم اهممممممانیآورد . سممممممپ  گ یشممممممگفت ممممممم

خداپرسمممممممتان( اسمممممممت . اصمممممممالً  یخمممممممدا )بمممممممرا ی(و آممممممممرزش و خشمممممممنوداپرسمممممممتانیدن ی)بمممممممرا یدیگردنمممممممد .در آخمممممممرت عمممممممذاب شمممممممد یمممممممم
 .ستین بیفر یجز کاال یزیچ ایدن یزندگ
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 . یدان یگذرند م یآنچه را که از ذهنت و قلبت م - خودت

 دارند . ییبه اخالقت؛ خوب آشنا - خانواده

 به رفتارت آگاه است . - کتینزد دوست
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